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Ohlédnutí za volbami do krajských zastupitelstev 2016
Ve dnech 7. a 8. října 2016 pro-

běhly na území naší republiky volby 
do zastupitelstev krajů. 

V Kraji Vysočina podalo do vo-
leb kandidátní listiny 21 volebních 
uskupení. V našem městě dostalo 
od voličů hlasy 20 uskupení, pouze 
volební strana Koalice Republikánů 
Miroslava Sládka, Patriotů České re-
publiky a HOZK nezískala v žádném 
z našich 15 okrsků ani jeden hlas.

Ve volbách do zastupitelstva 
Kraje Vysočina byla volební účast 
v našem městě oproti celostátnímu 
průměru nižší cca o 4,5 %. Z cel-
kového počtu 6854 voličů bylo 
v našem městě odevzdáno 2067 
platných volebních hlasů, což je 
30,15 %. Průměrná volební účasti 
v naší republice byla 34,6 %.

V připojené tabulce uvádíme po-
čty hlasů, které získaly jednotlivé 
volební strany v 15ti okrscích naše-
ho města. Pro orientaci čtenářů uvá-
díme i sídla jednotlivých volebních 
okrsků. 

Tajemnice MěÚ
Eva Špatková

č. 1 Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice n. P., č. 2 Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice n. P., č. 3 Mateřská 
škola „Korálky“ Bystřice n. P., č. 4 Kulturní dům Bystřice n. P., č. 5 Střední zemědělská škola Bystřice n. P., č. 6 Městské muzeum 
Bystřice n. P., č. 7 Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P., č. 8 Bratrušín, č. 9 Pivonice, č. 10 Lesoňovice, č. 11 Dvořiště, č. 12 
Karasín, č. 13 Vítochov, č. 14 Domanín, č. 15 Rovné, Divišov

Skončily volby, kterým se říká 
druhořadé. Krajské volby určily, kdo 
bude spravovat území, ve kterém 
jsme se rozhodli žít, pracovat, pod-
nikat, sportovat, cestovat, bavit se, 
někdy marodit, dlouhodobě stonat 
a umírat. Tyto volby vybraly vládu, 
která výrazně ovlivňuje kvalitu naše-
ho života. Proto je třeba si uvědomit, 
že šlo o druhořadé volby  možná jen 
z pohledu Prahy a okolí. Pro nás to 
jsou volby velmi důležité. Proto mě 
mrzí nízká účast voličů. Možná si lidé 
ještě neuvědomují, že svou neúčastí 
nechávají o sobě rozhodovat jiné lidi, 
ale to je věc každého voliče. Musím 
poděkovat všem, kteří dali svůj prefe-
renční hlas právě mě, a věru jich ne-
bylo málo! Moc děkuji. Nepředskočil 
jsem, protože těch preferencí nebylo 
potřebných 5 procent. 

Bohužel mám pocit, že v Jihlavě si 
našeho potenciálu moc neváží a proto 
dosahujeme stále nižších výsledků. 
Před osmi roky zvolili lidé na Vysoči-
ně 23 zastupitelů za ČSSD. Před čtyř-

Povolební zamyšlení
mi léty to bylo zastupitelů 17. Letos 
jich je jen 11. A dokonce jásáme, že 
jsme vyhráli. Proč tomu tak je, když 
ČSSD nezaznamenala žádný výrazný 
skandál. Snaží se dělat politiku pro ši-
rokou masu lidí, kteří raději dají svůj 
hlas zbohatlému miliardáři, který ani 
neumí česky. Zvýšil se plat učitelům, 
od nového roku se zvýší důchody i 
minimální mzda. Dále se nemění soci-
ální jistoty, na které jsou všichni zvyk-
lí. Průmysl jede na plné obrátky a ne-
dostává se potřebných zaměstnanců. 
Strana prý není dost sexy?! Co tedy 
nějaká jiná strana? Asi nejsou žádné 
strany dost sexy. V demokracii ale ješ-
tě nikdo nic lepšího nevymyslel. Mno-
ho z nás je přesvědčeno, že to půjde 
bez našeho přičinění. Vždyť někdo, 
kdo umí sehnat peníze pro sebe, nene-
chá na holičkách i své souputníky! My 
mu neochvějně věříme. Jak naivní. 

Když se podívám na krajské za-
stupitele, musím konstatovat, že mezi 
nimi nenacházím ani jednoho zástup-
ce Bystřicka, Novoměstska, Svra-

tecka, Jimramovska a možná dalších 
regionů. Napříč politickým spektrem 
není nikdo ze severovýchodu Kraje 
Vysočina! Proč? Je to zvůle volebních 
týmů nebo nechuť lidí v těchto regio-
nech podílet se na správě věcí veřej-
ných? Být u toho je třeba. Je nezbytné 
vidět všem fi nančním rozdělovačům 
pod prsty. V minulosti tomu tak bylo 
a mnoho věcí se podařilo. Teď nás če-
kají čtyři roky bez účasti – jaké budou? 
Uvidíme! Pěkný zbytek roku přeje.

Karel Pačiska

Sochy pro 
Centrum Eden
V rámci letošních Slavností bram-

bor proběhlo v Centru Eden 1. října 
2016 slavnostní odhalení nově vy-
tvořených pískovcových soch s bib-
lickou tématikou. Díla pro Eden byla 
odhalena za přítomnosti starosty 
a jejích tvůrců. Roman Wenzel vy-
tvořil Adama a Evu, Jiří Marek An-
děla a Hynek Skoták Fík.

(Pokračování na str. 5)

Průmyslová zóna
V průmyslové zóně za kolejemi 

již usilovně buduje svou novou halu 
fi rma Cooper Standard Automotive. 
První hala by měla být postavena 
do konce listopadu tohoto roku, což 
je vpravdě tempo ďábelské. A při-
pravuje se již další etapa. První za-
městnanci začnou v novém závodě 
pracovat na jaře roku 2017. 

(Pokračování na str. 4)
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po et platných hlas  
% ú asti ve volbách 

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných 7. - 8. 10. 2016 ve městě Bystřici n. P.

566 466 176
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

www.werawerk.cz

Milujeme inovace.
Milujeme design.
Milujeme rock.

 

www.werawerk.cz.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ŘÍJEN  LISTOPAD 2016

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

Úmrtí

Narození

Jubilanti

28. 10. 2016 uplyne 10 let 
od tragické smr   

STANISLAVA KAŇKY
Nezapomeneme!

  2.6.   Matyáš Kadlec
  6.6.   Tereza Zítková
  8.6.   Edita Trávníčková
10.6.   Jana Havelková
10.6.   Simon Ševčík
14.6.   Václav Daniel
11.7.   Ondřej Fiala
12.7.   Nikola Havlíková
22.7.   Maxim Daniel Kaman
27.7.   Daniel Krym
11.8.   Filip Nedoma

LISTOPAD 2016
Miloslav Sobotka   89 let
Marie Varmužková   87 let
Josef Bukáček   86 let
Josef Hudec  85 let
Jitka Uhrová MUDr.  85 let
Josef Malý   75 let
Romana Hitzgerová   70 let
Marie Slabá   70 let
Jana Tomanová 70 let

29.8. Jaroslava Brdárová
  9.9. Elfrida Drimlova
24.9. Zdeňka Kuglerová  

Refl exní pásky pro obyvatele Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysoči-

na schválilo v březnu letošního 
roku  fi nanční prostředky na akci 
„Bezpečná Vysočina“, které  byly 
určeny na nákup refl exních pásek 
pro obyvatele kraje.  Kraj Vysoči-
na nakoupil celkem 427 000 kusů 
refl exních pásek, což podle před-
pokladů kraje pokryje potřeby ak-
tivních obyvatel Kraje Vysočina. 
Ti  tvoří cca  85 %  celkového po-
čtu obyvatel kraje.  Refl exní pásky 

splňují požadavky na optické vlast-
nosti  a jsou určené k nošení nebo 
připevnění na tašku, jízdní kolo 
apod.  Zastupitelstvo Kraje Vyso-
čina navrhlo, že distribuce těchto 
pásek jednotlivým občanům bude 
realizována prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností, které pak 
zajistí jejich předání obcím ve svém j j j p

správním obvodu. 
Tyto pásky byly v polovině října 

dovezeny na Městský úřad Bystřice 
nad Pernštejnem. Jednotlivým ob-
čanům budeme tyto pásky předávat 
do poštovních schránek v první po-
lovině listopadu 2016.

Eva Špatková 
tajemnice MěÚ

GYMNÁZIUM BYSTŘICE N. P.

nabízí k pronájmu byt 3+1 

nadstandardních rozměrů 
v objektu školy se samostatným 
vchodem v klidném prostředí. 

Vhodné využi   i pro fi remní po-
třeby. Možnost prohlídky v pra-

covní dny od 7.00 do 14.00 hod., 
jinak po dohodě. 

Kontakt: 
sekretarka@gybnp.cz 
nebo tel.: 566 552 920
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DOMANÍN

Sdružení ochrany spotřebitele SOS – 
poradna Bystřice nad Pernštejnem

Pozvánka na přednášku týkající se podomního prodeje a nabídky slu-
žeb,  prodeje na předváděcích akcích a v neposlední řadě výměna zkuše-
ností při reklamování zakoupeného zboží čí poskytnutých služeb, která 
se uskuteční dne 31. 10. 2016 v 15.00 hodin v Domě s pečovatelskou 
službou, ulice Hornická 643, 593 01 Bystřice n.P. v prostorách  centra 
aktivizačních služeb pro seniory – Včela.

Vzhledem k tomu, že je v našem 
městě zakázán podomní prodej zbo-
ží a nabídka služeb, rozšířil se zde 
jiný nešvar, který je zaměřen přede-
vším na naše starší spoluobčany.

Na základě telefonického rozho-
voru se ohlásí zástupce dodavatele 
energií (plyn, elektřina) nebo dodava-
tele telekomunikačních služeb s tím, 
že přijdou k vám domů měnit nebo 
kontrolovat měřiče spotřeb energií. 
Tuto telefonickou nabídku málo kdo 
odmítne, a tak telefonický rozhovor 
končí většinou dohodnutím termí-
nu návštěvy u vás v domě či bytě.

Tím se podomní prodejce dostává 
do zcela jiného režimu, protože do-
jde k telefonicky objednané schůzce 
přímo do vašeho bytu. 

Při faktické návštěvě nedojde ale 
ke kontrole, popřípadě výměně mě-
řiče, ale dojde k sepsání nové, na 

první pohled výhodnější smlouvy na 
dodávku energií, popřípadě jiných 
služeb. Tyto smlouvy se záhy ukáží 
jako nevýhodné a problematické a 
vám způsobí spoustu starostí a admi-
nistrativy s vypovězením smlouvy.

Jelikož je dnes trh zaplaven všemi 
možnými překupníky s čímkoli, je 
nutné být velice obezřetný s kým jed-
nám a koho si do bytu, i na základě 
bezvýznamného telefonického roz-
hovoru, pozvu.

V rámci naší spolupráce s městem 
Bystřice n. P. si vás tímto dovolujeme 
pozvat na výše uvedenou besedu se 
zástupci Sdružení na obranu spotře-
bitele - SOS, kde budeme moci při-
vítat  i naši přesedkyni sdružení paní 
Gertu Mazalovou. 

Marie Hanáková
Sdružení ochrany spotřebitele SOS

 – poradna Bystřice n. P.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

Průmyslová zóna...

MĚSTO  BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou na 

Centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem 
na pracovní pozici 

manažera - vedoucího Centra Eden  
 Požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání  
• praxe v oblasti cestovního ruchu výhodou
• znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou 
• praxe a zkušenosti s řízením kolektivu nebo pracovní skupiny 

podmínkou
• dobrá znalost a dovednost práce na PC
• komunikativní dovednosti
• ŘP skup. B
• morální bezúhonnost
• nástup 1. 1. 2017

ZÁJEMCI  SE  MOHOU  PŘIHLÁSIT  DO  20. listopadu 2016:
• písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405,  

593 15 Bystřice nad Pernštejnem
• na e-mail: josef.vojta@bystricenp.cz 
• do  datové schránky: b3mbs36
• v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení,  datum a místo 

narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,  číslo OP, 
datum, podpis a telefonní spojení

- k přihlášce připojte životopis, prohlášení o bezúhonnosti, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč 
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a 
originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit 
do výběrového řízení.

• Děti z Domanína jako již obvykle 
vystoupily na bystřických hodech, 
kde se představily s oběma letošními 
skladbami – menší děti jako Doktoři 
a sestřičky a větší chlapci ve sklad-
bě Boney M. Protože se asi jednalo 
o poslední vystoupení obou skupin 
v tomto kalendářním roce, děkujeme 
dětem i jejich rodičům a těšíme se na 
to, co pro nás připraví příští rok.

v sobotu 12. listopadu 

od 20 00hodin v KD Domanín 

Hraje: Zuberská šestka

Myslivecké sdružení Domanín zve na

POSLEDNÍ LECCC

y

(Pokračování ze str. 1)
Město mezitím připravuje zasíťo-

vání dalších pozemků v průmyslové 
zóně včetně nové obslužné komuni-
kace, která propojí silnici směrem 
k Rodkovu s ulicí Průmyslovou. 
V současné době probíhá výběrové 
řízení na stavební fi rmu, která vše 
zrealizuje do poloviny příštího roku. 
Je velmi potěšující, že i o tuto část 
průmyslové zóny je velký zájem, a 
to zejména mezi bystřickými fi rma-

mi. Zastupitelstvo města již schvá-
lilo prodej pozemku fi rmě REAP 
a. s. a zároveň se přihlásily další tři 
fi rmy se zájmem o výstavbu svých 
podniků v průmyslové zóně. Vesměs 
se jedná o fi rmy se strojírenskou vý-
robou. V letech 2017 a 2018 se tedy 
můžeme těšit na čilou stavební čin-
nost v bystřické průmyslové zóně.

Josef Vojta
místostarosta

Dne 29. 9. 2016 uspořádala fi rma 
TS města a. s. ve spolupráci se spo-
lečností Ekokom a Elektrowin „Den 
otevřených dveří “ technických služeb. 
Program byl určený především žákům 
a studentům základních škol z Dol-
ní Rožínky, Stražku, Bystrého, Olší, 
Rozsoch, Moravce a samozřejmě 
i z bystřických škol - obou základních, 
speciální školy a SOŠ a VOŠ. Děti 
měly možnost seznámit se s provo-
zem jednotlivých zařízení sloužících 
k nakládání s odpady – sběrného 
dvora, třídící linky na třídění plastů 
a  provozem městské kompostárny. 
Během exkurze bylo dětem vysvět-

leno, co dalšího se děje s jednotli-
vými druhy odpadů po jejich sesbí-
rání, ale i jak velký význam třídění 
a recyklace odpadů pro naši spo-
lečnost má. Přistavena byla i část 
fi remní techniky, z níž měla jako tra-
dičně největší úspěch vysokozdvižná 
plošina a u těch odvážnějších i pohled 
na areál technických služeb z výšky 
20 metrů. Zájem zúčastněných byl 
potěšující a lze tedy doufat, že tyto 
nově nabyté informace budou děti 
šířit dál nejen mezi své kamarády, ale 
i nás, dospělé. 

za TS města a.s. 
Veronika Chalupová, Ludvík Šikula

• Fotbalové muž-
stvo Domanína 
se letos jako již 
tradičně zúčast-
nilo Václavské-
ho turnaje v Pí-
sečném, odkud 
tentokrát při-
vezlo 4. místo.
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Zveme všechny obyvatele města Bystřice nad Pernštejnem a okolí na 
Roh hojnosti, tradiční akci, která se koná o víkendu 29. – 30. října v centru 
Eden. Ochutnejte nejenom degustační menu z delikates podzimní sklizně, 
ale i hmyzí speciality nebo dýňové pivo. Celkem čtyři restaurace pro Vás 
připraví více než deset degustačních jídel, která doplní vína z Moravy nebo 
pivo z místního minipivovaru. Přijeďte si nakoupit čerstvé delikatesy z pod-
zimní sklizně, uvidíte i Hubertovu jízdu a natrháte si dobroty ze stromu 
obžerství. A protože typickou podzimní pochutinou jsou dýně, pak neza-
pomeňte zavítat i do halloweenské vesničky, kde těch strašidelných uvidíte 
nepočítaně. V našich chaloupkách ochutnáte krvavé buchty nebo prstíky 
paní čarodějnice. Takže, kdo se nebojí, nechť zavítá na Eden!

Na slavnosti, nesoucí symbolický 
název odkazující k hojnosti a bohatství, 
si pochutnají všichni labužníci. Pro-
fesionální kuchaři přichystají během 
dne více než deset degustačních jídel, 
v nichž návštěvníci najdou především 
sezónní suroviny od menších lokálních 
pěstitelů a výrobců. Slavnosti doplní i 
farmářský trh, který přinese od všeho 
něco. V nabídce bude zelenina, sýry 
ale i uzenářské pochoutky. Součástí 
Rohu hojnosti bude nově i ochutnávka 
hmyzích specialit. Profesionální kuchař 
z nich přímo před zraky návštěvní-
ků připraví dobroty a odvážlivci tedy 
budou moci ochutnat např. křupavé 
červíky v čokoládě s chilli nebo hmyzí 
zeleninový salát.

K dobrému jídlu patří i dobré pití. 
K ochutnání budou piva z domá-
cího minipivovárku Eden. Kdo se 
začátkem října těšil na bramborové 
pivo, uvařené speciálně na Slavnosti 
brambor, má nyní příležitost ochutnat 
ještě další kuriozity. Například pivo 
dýňové, které pro návštěvníky uvařil 
edenský sládek Vladimír Vecheta. „U 
dýňového piva jsem nahradil část obil-
ného sladu dužinou z dýně Hokkaidó. 

Nejdříve je ale nutné dýni umýt, zbavit 
semen a upéct,“ prozrazuje Vecheta.  A 
dodává: „Většinou se do dýňových piv 
přidává koření, jako je například skoři-
ce. Tu jsme ale nepoužili. Specifi kem 
našeho dýňového piva je kombinace 
sladu pšeničného, ječného a  ovesné-
ho.“ K dispozici budou také nejlepší 
vína z moravských sklípků. Pro řidi-
če zase připravujeme pražení kvalitní 
kávy a kávové nápoje.

Na Rohu hojnosti si na své přijdou 
ale i ti, kteří se rádi bojí. Z oblíbených 
chaloupek v Horácké vesničce se totiž 
stanou chaloupky strašidelné. A ne-
půjde jen o dýňové bubáky. Centrum 
Eden na Vysočině připravilo pro děti 
všeho věku také speciální halloween-
ský program pro celou rodinu. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na vyřezávání 
strašidelných dýní, míchání kouzelné-
ho koření anebo se potkají s bytostmi 
ze záhrobí. K dostání budou také krva-
vé buchty nebo prstíky paní čarodějni-
ce. Chcete-li se na Halloween pořádně 
bát, není lepší místo než Eden!

Více informací k plánovaným akcím 
centra Eden naleznete na www.centru-
meden.cz.

Autoři a jejich díla

akad. soch. ROMAN WENZEL   (* 1954, Brno)

Sochy pro Centrum...           (Pokračkování ze str.1)

Po studiu u profesora Františka Navrátila na Střední uměleckoprůmyslo-
vé škole v Brně absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru 
sochařství u profesora Stanislava Hanzíka. Tvoří hlavně z bronzu, kamene 
a z keramiky. Vystavoval v mnoha galeriích v České republice, ve Vídni i v 
Barceloně, je autorem kašen a objektů ve veřejném prostoru v Brně, Praze, 
Olomouci a na dalších místech. Žije a pracuje v Suchdole na Blanensku.

www.roman-wenzel.webnode.cz

Sousoší Adam a Eva
Jde o dvě postavy spojené či roz-

dělené hadem. Had nabízí ovoce, a 
tím i poznání dobra a zla, poznání 
duality, vlastní smrtelnosti a všeho, 
co je s tím spojeno. Proporce fi gur 
jsou záměrně přehnané, robustní, 
tvary využívají přirozené vlastnosti 
kamene - hořického pískovce. Již na 
počátku historie člověka je jeho pouť 
předznamenána svárem i spojením, 
nerozlučností protikladných prin-
cipů. Had je symbolem neustále se 
obrozujícího života a současně budí i 

respekt. Vyhnání z ráje přináší pocit 
studu s poznáním vlastní smyslovos-
ti a sexuality.

MgA. JIŘÍ MAREK   * 1972, Brno

Studoval kamenosochařství na Střední škole uměleckoprůmyslové v 
Uherském Hradišti, Fakultu výtvarných umění VUT Brno v ateliéru pro-
fesora Vladimíra Preclíka a restaurování sochařských děl u profesora Petra 
Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze. Účastnil se mezinárodních 
sochařských sympozií, představil se na samostatných i společných výstavách 
včetně přehlídky tří generací sochařské rodiny Marků. Věnuje se tvorbě v 
kameni, dřevu a bronzu, věčnou inspirací mu je žena. Pracuje jako sochař a 
restaurátor v Medlově u Brna, restauroval např. i litinový kříž před kostelem 
v Bystřici n. P.

www.jiri-marek.cz 

Anděl – ochránce
Tématicky je socha pevně 

spjata s místem. Anděl stráží 
Eden a zároveň shlíží na údo-
lí s Bystřicí nad Pernštejnem. 
Jeho silueta je viditelná už z 
dálky, patří neoddělitelně k 
baroknímu areálu, který na 
nádvoří ukrývá další sochy s 
motivy z ráje.

MgA. HYNEK SKOTÁK   * 1977, Boskovice

Absolvent Střední školy uměleckoprůmyslové v Brně a Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval architekturu pod vedením pro-
fesora Bořka Šípka a Evy Jiřičné a sochařství v ateliéru profesora Jiřího Be-
ránka. Má za sebou stáže na univerzitách v Lublani a v Aveiru a účast na 
výstavách v Česku i v zahraničí. Věnuje se volné tvorbě a restaurování. Pra-
cuje hlavně s kamenem, dřevem a betonem. Žije a pracuje ve Vilémovicích 
u Macochy.

www.hynekskotak.com  

Zakázané ovoce
Socha rozkousnutého fíku dopl-

ňuje v areálu Eden Anděla a Adama 
s Evou. Ti dva museli opustit ráj 
poté, co ochutnali zakázané ovoce ze 
stromu poznání. V původních nábo-
ženských textech není řečeno, o jaké 
ovoce šlo, často zmiňované jablko se 
objevilo až v pozdějších překladech. 
Vzhledem k místům, kde se odehrá-
vají další biblické příběhy, mohlo jít 
klidně o datle, hrozny, cedrát nebo 
právě fík. Fíkovým listem se Adam 
s Evou zakryli, když zjistili, že jsou 
nazí. A plod fíkovníku také Eva 
přebírá od hada i v Michelangelově 

výjevu Vyhnání z Ráje v Sixtinské 
kapli. Nakousnuté zakázané ovoce 
symbolizuje nekonečnou touhu po 
poznání všeho druhu.    

Roh hojnos   připomene 
událos   konce 19. stole  

Už podruhé si Bystřice nad Pernštejnem připomene bývalé majite-
le Panského dvora (dnešního centra Eden), rodinu Mitrovských. Sta-
ne se tak na akci Roh hojnosti, která odkazuje právě k zálibě šlech-
tické rodiny v cestování a dobrém jídle. O víkendu 29. a 30. října tak 
budou v Panském dvoře centra Eden k ochutnání speciality z Moravy 
i cizích zemí.

Rodina Mitrovských přišla na bystřicko v roce 1731, kdy Arnošt Ma-
tyáš Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle koupil spojené velkostatky Bystřici 
nad Pernštejnem a Dolní Rožínku. Roku 1815 Vilém Mitrovský zahájil 
přestavbu bystřického statku do současné podoby, uzavřeného čtyřkříd-
lého dvora s dvoupatrovou budovou zámečku, dvěma bočními stájovými 
křídly se sklepeními a budovami pro šafáře a služebnictvo. Postupně se 
ustálil název Nový Dvůr. Mitrovští vlastnili objekt až do roku 1923, kdy 
Vladimír II. Mitrovský na základě pozemkové reformy odprodal polovinu 
majetku včetně velkostatku Nový Dvůr. A právě k Vladimírovi se vztahuje 
příběh upomínající na tradici kulinářských delikates na Bystřicku.

Když cestoval Vilém, hrabě Mitrovský na podzim roku 1822 poprvé 
s malým Vladimírem do Benátek, navštívili istrijskou Polu (dnešní Pulu), 
aby si prohlédli základnu válečného loďstva Kriegsmarine a sklady pro-
slulého istrijského oleje. Ten se vyráběl v nedalekém Dignanu (dnes Vod-
njan), kde se otec se synem několik dní ubytovali a pak pokračovali přes 
Burgundsko domů. Z cesty si přivezli recepty na jídla, která se pak s vy-
užitím vlastních produktů z vlastních statků a lesů vařila i na Pernštejně a 
v Panském dvoře v Bystřici (dnešním centru Eden).

Na základě tohoto příběhu pořádá i letos centrum Eden gastronomickou 
akci Roh hojnosti, kde vybrané restaurace uvaří degustační menu a nabíd-
nou tak návštěvníkům ochutnat netradiční a cizokrajná jídla. 

Na Rohu hojnosti ochutnáte i dýňové pivo
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Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Ivo Solaře tel. č.: 566 686 404, mo-
bil: 737 947 480, e-mail: solar.ivo@seznam.cz, nebo na sekretariátu 
školy, tel.: 566 686 401, e-mail: info@szesby.cz.
Bližší informace na www.szesby.cz.

Chybí Vám kvalifi kace? Potře-
bujete dosáhnout na dotace?  Vzdě-
lávejte se!

Vyšší odborná škola a Střední od-
borná škola zemědělsko-technická 
Bystřice nad Pernštejnem připravuje 
podobně jako v minulých letech dal-
ší běh Kurzu pro výkon obecných 
zemědělských činností.  Tento vzdě-

lávací program v celkové délce 300 
hodin, z toho 190 hodin prezenční-
ho studia, Vám poskytne minimální 
zemědělskou kvalifi kaci – základní 
předpoklad pro získávání evropských 
dotací v oblasti zemědělského podni-
kání. Zahájení kurzu je plánováno na 
prosinec 2016, ukončení obhajobou 
v dubnu 2017.

Zprávy z bystřické střední odborné školy

Začátek školního roku se v naší 
škole tradičně nese nejenom v práci 
s novými studenty a učni, ale také 
v pilných přípravách na různé akce. 
V měsíci září se již poněkolikáté 
naše škola aktivně účastnila Národ-
ní výstavy českého strakatého skotu 
v Radešínské Svratce. Studenti oboru 
Agropodnikání celý týden pracují na 
přípravě areálu pro tento chovatelský 
svátek na Vysočině, další studenti 
připravují ve spolupráci se Země-
dělským svazem naučně zábavnou 
stezku Zemědělství žije! Po celý den 
jsme prezentovali naši školu na stán-
ku a zároveň jsme bavili návštěvníky 
výstavy s naší novou modelkou – krá-
vou Majdou.

Na přelomu září a října se v Brně 
uskutečnil Mezinárodní strojírenský 
veletrh. Společně s Krajem Vysočina 
jsme na této mezinárodní akci před-
stavili dílo našich studentů – roadster 
Kaipan 16. O všech sedm Kaipanů 
ze stájí dalších středních škol byl na 
brněnském výstavišti velký zájem. 
Opět se tento projekt neztratil a na-
dále potvrzuje svoji efektivitu a dobře 
investovaný čas a fi nanční prostředky 
nejenom školy, ale i sponzorů a zři-
zovatele.

V první čtvrtek v měsíci říjnu se 
uskutečnil již 17. ročník Meziná-
rodních atletických závodů O pohár 
starosty města Bystřice nad Pernštej-
nem. Naše pozvání přijalo opět 13 

základních a středních škol, které na 
sportovní utkání vyslaly celkem 273 
sportovců. Ve studeném počasí byly 
závody hodně náročné nejenom pro 
sportovce, ale i realizační tým měl 
svoji pozici značně ztíženou. Celý 
sportovní program se však vyvedl a 
putovní poháry starosty města našly 
na další rok své majitele. Tentokrát 
v obou kategoriích, jak základních 
škol tak i středních, se vítězem stal 
Vranov nad Toplou ze Slovenska. 
Bystřické školy byly reprezentovány 
oběma základními školami, gymná-
ziem a střední odbornou školou. Za 
fungující a zodpovědnou práci mu-
síme poděkovat všem rozhodčím a 
celému realizačnímu týmu SK Bys-
třicko. Také zaměstnanci a učitelé 
střední odborné školy zaslouží velké 
poděkování za odvedenou práci, bez 
které by se celý program nepodařilo 
zrealizovat.

Po celý uplynulý rok se v našem 
parku v blízkosti školy realizuje pro-
jekt podpořený z Fondu Vysočiny 
pod názvem Přírodní zahrady 2016. 
V zapadlém a neudržovaném koutu 
našeho areálu začali naši studenti bu-
dovat přírodní kout, kterým nejenom 
zlepšíme prostředí této části areálu, 
ale vybudovali jsme i funkční kout 
pro výuku přírodovědných oborů 
v blízkosti zajímavých květin a nově 
osázených keřů a stromů. Celý pro-
jekt je realizován s podporou Fondu 

Vysočiny, který tento druh zkrášlová-
ní pozemků školek a škol již dlouhou 
dobu podporuje. Výsadba a realizace 
naší přírodní zahrady bude zakonče-
na certifi kací organizací Chaloupky 
o.p.s., která se přírodním a školním 
zahradám dlouhodobě věnuje. Naše 
školní zahrada nese prvky odpočin-
kové zóny s motýlím záhonem s la-
vičkami, dále potom prvek produkční 
části, kde je umístěn vyvýšený záhon 
k pěstování bylin a drobných druhů 
zeleniny. Dalším prvkem je hliněný 
val, u kterého byl vysazen soliterní 
buk a zřízeno posezení na bukových 
špalcích pro celkem 16 osob. V pří-
rodní zahradě najdeme i hmyzí hotel, 
zimoviště pro ještěrky a drobné živo-
čichy, zřízen bude i dvoukomorový 
kompostér pro přípravu zeminy z po-
sečené trávy a zahradních zbytků. 
K návštěvě naší přírodní zahrady vás 
srdečně zveme, kdykoliv ve všední 
den od 8:00 do 16:00. Průvodce k na-
hlédnutí do zahrady nepotřebujete.

CHYSTÁME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 
I v tomto školním roce se naši 

studenti budou aktivně zapojovat do 
různých aktivit, které jsme pro ně 
připravili my, anebo jsou součástí 
různých projektů. Bude pokračovat 
projekt Kaipan – škola již dnes shá-
ní pojízdnou Škodu Favorit na jejíž 
platformě bude postaven nový Kai-
pan typ 14. Opětovně se do tohoto 

projektu zapojují naši sponzoři, ale 
o podrobnostech vás budeme infor-
movat společně s fotodokumentací 
v některém z dalších čísel Bystřicka.

První týden v říjnu jsme od Kraj-
ského úřadu a Krajské správy a 
údržby silnic obdrželi darem starý 
Zetor 72 11. Naším úkolem spo-
lečně s učni oborů Automechanik a 
Opravář zemědělských strojů bude 
tento starý traktor zrepasovat a na 
různých akcích pořádaných Krajem 
Vysočina opět předvést dovednosti 
studentů technických oborů. Věří-
me, že i tento projekt bude pro naše 
studenty zajímavým zpestřením 
v jejich dílenské praxi a především 
bude přínosem k získání dalších 
zkušeností a znalostí v práci s tech-
nikou.

Závěrem našeho povídání o čin-
nosti VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pern-
štejnem si Vás dovolíme pozvat na 
tradiční STUDENTSKÝ BÁL, kte-
rý se uskuteční 16.11.2016 od 20:00 
v Kulturním domě v Bystřice nad 
Pernštejnem. K tanci a poslechu bu-
dou hrát PIKARDI, zhlédnete něko-
lik pěkných kulturních vystoupení 
a hlavně máte jedinečnou možnost 
podpořit budoucí maturanty a učně 
závěrečných ročníků naší školy při 
předávání maturantských šerp a uč-
ňovských stužek. Všichni jste srdeč-
ně zváni.

STALO SE V UPLYNULÉM OBDOBÍ

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem zve na 

Slavnostní vernisáž:  

Výstavu uvede Jan Veleba. 
V kulturním programu vystoupí Jitka Benová.                    

VÝSTAVU  O B R A Z Ů  
Ladislava Š A U E R A

6. listopadu 2016 v 16 hod. 
v hale školy 

Výstava otevřena:  
po-pá     8-16 hod., ne   13-17 hod.
Výstava potrvá do 5. prosince 2016
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Zahájení nového školního roku 
v bystřických mateřských školách

Prázdniny se neúprosně přiblížily 
ke svému konci. Poskytly dětem i za-
městnancům škol mnoho slunečných 
dní, při kterých si všichni odpočinuli 
a načerpali síly do dalšího školního 
roku, který již zaťukal na dveře.

Všechny děti přicházely první škol-
ní den do MŠ s očekáváním. Starší 
děti se těšily na své kamarády, které 
přes prázdniny neviděly, nové děti 
s napětím, co je v mateřské škole čeká 
a rodiče s obavami, jak si jejich dítě 
zvykne na režim MŠ.

Abychom dětem vstup do MŠ po 
prázdninách usnadnili, připravili jsme 
pro ně ve všech mateřských školách 
na uvítanou divadelní představení.

Díky pohádce se děti necítily hned 

první den v cizím prostředí bez mami-
nek tak osaměle a nešťastně. I když sl-
zička někde ukápla, dá se říci, že zahá-
jení nového školního roku proběhlo ke 
spokojenosti všech - malých i velkých.

Přejeme všem dětem po celý rok 
mnoho zážitků a radostných chvil 
strávených v příjemném a podnětném 
prostředí MŠ, zaměstnancům hod-
ně sil, trpělivosti a nadšení pro práci 
s dětmi. Doufejme, že i tento školní 
rok proběhne bez problémů, bude na-
bitý akcemi, příležitostmi, oslavami  
a hlavně společnými prožitky, které 
prohloubí vzájemné vztahy mezi dět-
mi i dospělými, kteří o ně pečují.

Zaměstnanci 
bystřických mateřských škol     

Jak spolupracujeme s fi rmou Wera –Werk
Naše škola je příspěvkovou orga-

nizací s minimální možností získání 
vedlejších příjmů. Proto jsme vděčni 
za každou pomoc a spolupráci s fi r-
mami v Bystřici nad Pernštejnem a 
blízkém okolí.

S fi rmou Wera –Werk udržujeme 
pravidelnou spolupráci již dlouhou 
dobu. Ta začala hned v prvních letech 
její bystřické existence při soutěžích, 
které Wera vyhlašovala pro školní 
mládež. Od té doby jí vděčíme za 
pravidelnou výraznou podporu na-
šich školních plesů nebo výměnných 
pobytů s partnerským gymnáziem 
v německém městě Crimmitschau. 
Jednatel fi rmy pan inženýr Martin 
Broich se pravidelně věnuje našim 
německým hostům, pro které zajišťu-
je prohlídky výrobního areálu, spoje-
né s besedami. Stejnou měrou fi rma 
pod jeho vedením pečuje i o naše 
studenty, kteří každoročně v předma-
turitním ročníku absolvují exkurzi, 
seznamují se s provozem a profese-
mi, které by v budoucnu po ukončení 
studia mohli vykonávat. V loňském 
roce přibyla další možnost pro vy-
brané studenty, kteří v užším kolek-
tivu konzultují ve Weře s odborníky 
možnosti studia různých vysokoškol-
ských oborů s ohledem na potřeby 
fi rmy. V těchto dnech probíhají také 
jednání o konečné podobě budoucích 
projektů v rámci podpory jazykového 
a technického vzdělávání na našem 
gymnáziu. Stále více našich studen-

tů využívá nabízené možnosti pro 
brigádnickou práci v době hlavních 
prázdnin. To jim jistě také napomáhá 
při jejich další profesní orientaci.

V neposlední řadě bych rád zmí-
nil opakovanou fi nanční výpomoc, 
kterou využíváme pro zkvalitňování 
podmínek ke studiu pro naše studen-
ty. V letošním roce nám fi rma Wera 
–Werk uhradila náklady spojené 
s pořízením 3D tiskárny. Zpřístupně-
ní takových technologií, jako je 3D 
tisk, zcela jistě pomůže zvýšit zájem 
studentů o technické obory, zdoko-
nalit technické vzdělávání. Učí žáky 
konstruovat součástky, převést do 
reality nápad podložený výpočtem 
nebo kresbou, seznamuje je se zákla-
dy modelování, chápáním funkčnos-
ti, prací v CAD a dalších počítačo-
vých programech, které rozvíjí jejich 
představivost. Studenti se aktivně 
podíleli na sestavování celé tiskárny a 
absolvovali i workshop pod vedením 
odborníka. Děkujeme Firmě Wera-
-Werk za podporu, protože investice 
do tohoto zařízení bude jistě pro žáky 
obrovským přínosem a motivací do 
dalšího studia v oborech, které se 
zabývají technologií trojrozměrných 
modelů.

Po dosavadních zkušenostech si 
umím představit, že námětů na další 
spolupráci bude stále přibývat a že 
se nám podaří je společnými silami 
zrealizovat.

Milan Hanák, ředitel gymnázia
Jan Illek- vyučující informatiky (uprostřed), 

Adam a Matěj Štarhovi - studenti

Martin Broich- jednatel fi rmy Wera-Werk, 
Monika stará - vyučující fyziky, Matěj Štarha-student
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80. výročí založení Základní školy T. G. Masaryka
Ve dnech 23. a 24. září 2016 pro-

běhla na naší škole vzpomínková 
akce u příležitosti 80. výročí existen-
ce Základní školy T. G. Masaryka. 
Připraven byl den otevřených dveří, 
určený široké veřejnosti i absolven-
tům školy, a také setkání bývalých 
a současných zaměstnanců školy.

Den otevřených dveří se v oba 
dny vskutku vydařil. Všichni hosté, 
a mohli jsme je počítat na stovky, 
poté, co byli přivítáni ve vestibulu 
školy a obdrželi pamětní „medai-
li“, měli možnost si postupně pro-
hlédnout všechny prostory školy. 
Velkému zájmu mladších i starších 
ročníků se těšily vystavené kroniky 
školy a dobové dokumenty, v malé 
tělocvičně upoutala pozornost expo-
zice fotografi í z celé osmdesátileté 
historie. A nejenom to. V pátek byly 
otevřeny také dveře všech tříd a od-
borných učeben, aby hosté mohli 
na vlastní oči a uši sledovat výuku, 
a to buď sami, nebo s doprovodem 

a informacemi od samotných žáků – 
průvodců. Zaujaly metody a formy 
práce vyučujících, výkony žáků, čisté 
a vyzdobené učebny, moderní tech-
nické vybavení školy. Zpestřením 
prohlídky bylo několik připravených 
vystoupení žáků, další součástí pak 
byla také návštěva čtyř oddělení škol-
ní družiny, nebo školní jídelny.

Právě zde v pátek od 14 hodin pro-
běhlo setkání bývalých a současných 
pracovníků školy. Byli mu přítomni 
také starosta města Bystřice n. P., Ing. 
Karel Pačiska, Mgr. Libuše Kolčavo-
vá, pracovnice Odboru školství, mlá-
deže a sportu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Mgr. Radek Vojta, vedoucí 
odboru Správního a školství Měst-
ského úřadu, Ing. Blanka Svobodová 
a Bc. Marcela Martínková, pracovni-
ce oddělení odboru Správního a škol-
ství Městského úřadu. Pozvání přijali 
také bývalý ředitel školy Mgr. Miloš 
Musil a ředitelé bystřických škol ma-
teřských, základních i středních.

Po krátkém, ale milém vystoupe-
ní žáků ředitel školy připomněl nej-
významnější milníky v životě školy 
a rovněž hosté popřáli škole, zaměst-
nancům i žákům mnoho úspěchů. 
Následovalo malé občerstvení a mož-
nost zakoupit si školní Almanach, vy-
daný právě u příležitosti kulatého vý-
ročí. Vzpomínalo se na doby dávno i 
nedávno minulé, vždyť většina pra-

covníků strávila na této škole desítky 
let – a za to jim patří náš veliký dík!

Děkujeme všem, kteří se tohoto 
setkání zúčastnili, za příjemně strá-
vené chvíle, sponzorům za podporu 
organizace celé této akce a budeme 
se těšit někdy v budoucnu opět na 
shledanou.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Žáci TGM na interaktivní výstavě VIDA Brno
Odpálit si vodíkovou raketu, stát 

se hvězdou zpravodajství o počasí, 
zmrazit vlastní stín, zažít zemětřese-
ní, pobýt v rotační místnosti, rozpou-
tat tornádo, projet se na kole po laně 
sedm metrů nad zemí, vyzkoušet si 
zvukohraní, znakovou řeč, pokusit se 

zachránit lidský život a vidět mnoho 
dalších interaktivních exponátů, to 
vše mohli  zažít žáci 2. stupně naší 
školy v zábavním vědeckém parku 
VIDA. Tuto výstavu, která sídlí v bý-
valém pavilonu D brněnského výsta-
viště, jsme navštívili ve dnech 4. - 6. 

října. Po příchodu do areálu žáci zmi-
zeli v jeho útrobách a okamžitě začali 
zkoušet  vše, co se dalo. Někteří ne-
měli čas ani na svačinu. Výstava byla 
úžasná a nikdo z nás se nenudil.

Věra Šiborová, 
ZŠ TGM

Návštěva chovatelské výstavy

Exkurze na sběrný dvůr
V rámci předmětu ekologická vý-

chova jsme s žáky 6. ročníků usku-
tečnili dne 29. 9. 2016 exkurzi na 
sběrný dvůr TS města  Bystřice n. P.  
Probíhal zde Den otevřených dveří za 
účasti  fi rem Eko-kom a Elektrovin, 
které měly připravený  program pro 
žáky, jak správně třídit odpad a  zpra-
cování elektrospotřebičů. Vše bylo 
doplněno o soutěže a plnění úkolů, ve  
kterých si žáci mohli vyzkoušet své  
znalosti o odpadech, recyklaci a získat  
věcné ceny. Při prohlídce  se zaměst-
nancem TS jsme se dozvěděli, jaké 
odpady nepatří do nádob na směsný 
komunální odpad, a proto se sbírají 
zde na sběrném dvoře, např. objem-
ný odpad, elektroodpad, monočlánky 

Ve čtvrtek 15. září se uskutečnila 
v Radešínské Svratce XIII. národní 
výstava Den českého strakatého skotu.

Této akce se zúčastnila i 4.B třída 
ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádraž-
ní 615, která využila nabídku ZŠ a MŠ 
Písečné na společnou autobusovou 
dopravu. Po příjezdu měli žáci mož-
nost poznávat chované druhy hospo-
dářských zvířat, technologie pro jejich 
chov, malou i velkou zemědělskou 
techniku a ochutnávat spoustu nabíze-
ných kulinářských specialit.

Pro malé i velké školáky byla na 
výstavě připravena naučná stezka „Ze-
mědělství žije“. Děti rozlišovaly osiva, 

krmiva a hnojiva, vyzkoušely si dojení 
na maketě krávy, určovaly druhy tech-
niky a plnily řadu dalších úkolů. Po 
absolvování celé stezky, jejíž bezchyb-
ný průběh zajišťovali studenti bystřic-
ké VOŠ a SOŠ, byli úspěšní účastníci 
odměněni drobnými dárky a chutnými 
mlékárenskými produkty.

Tato výstava přispěla k pochopení 
problematiky zemědělství, k poznání, 
že mléko nám nedává fi alová kráva, a 
že práce zemědělců je náročná a spo-
lečensky velmi prospěšná a důležitá.

Třídní učitelka Svatava Solařová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

a baterie, stavební suť, pneumatiky, 
bioodpad, dřevotříska, eternit, karto-
ny a co se s nimi dále děje. Navštívili 
jsme také chráněnou dílnu na třídění 
plastů a kompostárnu. Exkurze pokra-
čovala  přírodovědnou vycházkou do 
lesa Ochoz a plněním úkolů na téma 
houby. Žáci si při zpáteční cestě měli 
možnost projít pohádkovou alej a  vy-
zkoušet lanovou dráhu na  Lužánkách. 
Krásné podzimní počasí a společné 
foto obou tříd u sochy zubra přispě-
lo ke zdárnému zakončení exkurze. 
Děkujeme TS města Bystřice n. P. za 
dlouholetou  spolupráci a  vzorně při-
pravenou akci.                                     

 vyučující Ev Hana Kopecká, ZŠ 
Bystřice n. P., Nádražní 615
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Rodiče dětem – sokolský tábor u Křídel 2016
Vždy, když se prázdniny v druhé 

půli srpna chýlí ke svému konci, 
sokolské děti nesmutní. Moc se těší 
na poslední dny volna. Přemýšle-
jí, co si připsat do seznamu věcí, 
které budou potřebovat na táboře, 
tradičně pořádaném svými rodiči. 
Je před nimi netrpělivě očekávaný 
týden uprostřed přírody, mimo po-
hodlí domova. Týden, ve kterém 
pokaždé prožijí spoustu zábavy a 
dobrodružství přímo v lese. Když 
se ještě navíc podaří počasí a každý 
den se ukazuje sluníčko, tak jako 

letos od neděle 21.8. až do soboty 
27.8.2016, podaří se týden, na který 
se nezapomíná. Spí se ve stanech, 
v týpí či přímo pod širákem. Hodně 
se sportuje, jezdí se na kole, dělá 
se horolezectví a turistika, střílí se 
z luků a vzduchovek, hrají se hry, 
vyrábí se, kreslí a maluje, poznává 
se příroda, pomáhá se v kuchyni, 
vysedává se u ohně... Program je 
díky ochotným rodičům a našim 
dvěma táborovým vedoucím – M. 
Bártovi a P. Janíkovi nabitý a bohu-
žel pokaždé uteče jako voda. Pro-

tože ale všechny 
děti načerpají 
v přírodě spous-
tu zážitků a 
sil, neohroženě 
vstoupí do dal-
šího školního 
roku. Ať se vám 
ten letošní také 
povede!
                                                                                                       
Za sokolské děti 

a jejich rodiče 
maminka D.

NOVÉ POHLEDNICE
BYSTŘICE A OKOLÍ

NOVÝ PRŮVODCE BYSTŘICÍ BYSTŘICKO... ráj Vysočiny

BYSTŘICE
NAD PERNŠTEJNEM

průvodce městem

ntrum ejnem

s   1
em
88
cz
z

CE
M

Protože původní brožura o městě 
Bystřici je dávno rozebraná, vytvo-
řil kolektiv TIC v Bystřici nového 
„Průvodce městem Bystřicí nad 
Pernštejnem“. Nová skládačka obsa-
huje 6 listů se stručnou charakteris-
tikou města, s popisem a vyobraze-
ním nejdůležitějších památek a také 
výčtem známých osobností, které 
svůj život s Bystřicí spojily. Nechy-
bějí tipy kam na výlet, kam za spor-
tem i za odpočinkem. A také souhrn 

Čtyři nové pohlednice si můžete za-
koupit v Turistickém informačním centru 
v Bystřici nad Pernštejnem.

Jedna zobrazuje kostel sv. Michaela 
ve Vítochově, druhá přibližuje v několi-
ka políčkách město Bystřici, především 
centrum města a Centrum Eden. Třetí 
pohlednice se věnuje atraktivitám Bys-
třicka (Pernštejn, Šiklův mlýn, Vítochov, 
Zubštejn, Vírská přehrada, Zvole, Eden, 
karasínská rozhledna) a čtvrtá propaguje 
Městské muzeum Bystřice nad Pernštej-
nem (expozice ryb, nerostů, štěpánovská 
litina, stará škola, Uran na Vysočině...).

Záběry četných autorů grafi cky zpra-
covala Janka Soukopová. Pohlednice za-
koupíte za 5 Kč.

-HJ-

nejdůležitějších kulturních akcí 
i s odkazem na weby. Na dvou 
stranách je pak vytištěn plán 
města Bystřice n. P.

Tisk brožury byl fi nanco-
ván z „Dotace z rozpočtu 
Kraje Vysočina“. Do-
stanete ji v Turistickém 
informačním centru v 
Bystřici.

-HJ-

Od ledna 2017 bude měsíčník Bystřicko 
vycházet vždy první týden v měsíci.
Termíny uzávěrek, rozvozu měsíčníku 

Bystřicka a objednávkový formulář pro rok 
2017, budou od prosince 2016 

uvedeny na webových stránkách 
Města Bystřice nad Pernštejnem. 

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
BYSTŘICKO

... ráj Vysočiny

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

Městské muzeum 

Bystřice nad Pernštejnem BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

Kostel svatého Michaela ve Vítochově BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

ZPRÁVY Z TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

UPOZORNĚNÍ
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K NEDOŽITÝM 90. NAROZENINÁM JOSEFA KŠICI
 Pan Josef Kšica (1926 Pivonice – 

2001 Bystřice nad Pernštejnem) by se 
v nejbližších dnech dožil devadesátin. 
Rád jsem jej navštěvoval v bytě na 
Luční ulici a vyptával se na jeho životní 
a především umělecké cesty. Pan Kšica 
se narodil, stejně jako moje maminka, 
hned pod majestátní zříceninou hradu 
Zubštejna. Paní Hudba mu do kolébky 
vložila dary – taktovku, fl étnu, housle a 
další hudební nástroje. K tomu nezměr-
nou dávku nadání a píle... 

 Josef Kšica byl vzácným peda-
gogem na Hlučínsku, ve Věchnově 
(1954–1960) a v Bystřici nad Pernštej-
nem (1960–1984), byl ale i hudební-
kem, skladatelem, hudebním publicis-
tou a sbormistrem. Niterný vztah měl 
také k výtvarnému umění a poezii.

 V Bystřici založil dětský sbor Ko-
houtek, smíšený sbor gymnázia a pě-
vecký sbor Vysočina. Kšicovo Otvírání 
pramenů vzniklo na text Miloslava 
Bureše, skladba Vysočině (1958) zase 
na verše Oldřicha Mikuláška. Z jeho 
tvorby jmenujme především cykly Pi-
vonické tance, Vernisáž, Moravské pas-
torely a Roční miniatury. Vokální sklad-
ba Moje země vznikla na vlastní text. 
Věnoval se také duchovní tvorbě – Ave 
Maria, Zdrávas Královno a další. Do 
povědomí vstoupil také skladatelským 
dílem pro dechový orchestr, např. Tan-
ce z Pivonic, Starostenská kasace, Int-
ráda. Sbor Já se tam vrátím napsal pro 
ženský sbor, barytonové sólo a klavír 
na výběr z textů Františka Halase. Josef 
Kšica zhudebnil dokonce i Pernštejn-
ské anonymy. K znovuodhalení sochy 
TGM v Bystřici nad Pernštejnem složil 
Intrádu a sbor Otvírání země, k otevře-
ní zdejšího kulturního domu skladbu 
Vítej v kraj můj, vítej. Tiskem vyšla 
Kšicova Metodika dětského sborového 

zpěvu a Zpívané suity pro děti mateř-
ských škol. Jím sebrané písně z Pivonic 
i z Hlučínska byly zveřejněny v Prů-
vodci písňovými sbírkami. Samostatně 
vyšly Lidové písně z Kravař (1998).

 Regenschorim v katedrále sv. Víta 
v Praze je jeho syn, hudebník, sbormis-
tr a skladatel Josef Kšica (1952). Do 
našeho města se každoročně rád vrací, 
vždy se staví i na infocentru, pokaždé 
si koupí nějakou knihu a třeba loni mě 

potěšil nahrávkou svého varhanního 
koncertu Zvěstování. Nahrál např. i 
Rybovu Českou mši vánoční, získal 
mnohá zahraniční ocenění a na varhany 
doprovázel prezidentskou inauguraci a 
dokonce i pohřeb Václava Havla. Jeho 
paní Pavla je koncertní pěvkyní a syn 
Přemysl (1981) působí jako varhaník 
v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. 
Koncertoval už také na varhany v Bys-
třici nad Pernštejnem a ve Štěpánově. I 

další potomci pana sbormistra oplývají 
hudebním a výtvarným nadáním. Vět-
šina z nich se představí k výročí svého 
předka na koncertě ve farním kostele 
sv. Vavřince 30. 10. 2016 v 18.00 ho-
din. Další koncert se uskuteční 5. 11. 
2016 v 18.00 v kulturním domě. Sbo-
ry Inky Pospíšilové a Lenky Macháč-
kové na něm vystoupí právě s tvorbou 
Josefa Kšici st. O obou akcích informu-
jeme v tomto čísle.

Hynek Jurman

NAŠE KAPLIČKA V NOVÉM
„Naší kapličkou“ myslím kapli sv. 

Anny na křižovatce u Penny, kterou 
každý den míjejí všichni, kdo bydlí na 
horním konci našeho města.

Kaple byla postavena v polovině 
18. století v barokním slohu; uvádí se 
rok 1749 (H. Jurman) nebo rok 1740 
(I. Štarha), donátorem byl bystřický 
měšťan Josef Peksa. Je zasvěcena 
matce Panny Marie svaté Anně, jejíž 
kult sahá do počátků doby křesťan-
ské. V Byzantské říši lze uctívání sv. 
Anny prokázat už v 6. století, kdy dal 
císař Justinián na její počest vystavět 
chrám. Anenská tradice dosáhla vr-
cholu v 15. a 16. století, kdy papež 
Řehoř XIII. ustanovil její slavnost na 
26. červenec. Jméno Anna patří celo-
světově k nejrozšířenějším.

V kapli je umístěn obraz sv. Anny, 
která čte malé Marii z Písma. V pozadí 
stojí Mariin otec svatý Jáchym. Není 
to výjev úplně obvyklý, nejčastěji vi-
díme na obrazech sv. Annu s již dospě-
lou Marií a malým Ježíškem (tzv. Sva-
tá Anna Samotřetí). Atributem Anny 
je kniha, a to proto, že podle Písma 
vychovávala svou dceru. Svatá Anna 

je ochránkyní matek a manželství a 
také patronkou profesí, jež mají slou-
žit jiným – tkalců, krejčích, mlynářů, 
čeledínů apod.

Ak. malíř Tomáš Rossí provedl 
v září restaurování vnějšího pláště 
kapličky. Odstraněna byla nad por-
tálem nepůvodní masa štuku a římsa 
byla novou plombou domodelována 
do téměř původní dispozice. Právě 
zde byl nalezen modrý barevný valér 
(odstín), jímž byla zdobena celá kap-
le. Plášť kaple byl proto opatřen třemi 
tóny modré barvy, a to v souladu s prů-
zkumem. Bílá výmalba kapličky je 
provedena jemným intonakem (vápno 
a mramorová moučka v poměru 2 : 1). 
Do takto upraveného podkladu byla 
technikou seccofresco nanesena bar-
va. V kartuši nad vchodem jsou umís-
těna ozdobná písmena KK (Kristus 
Král), která lze ovšem také číst jako 
JKK (Ježíš Kristus Král).

Vnitřní povrchové sondy dokázaly 
barevné malované vrstvy; další vý-
zkum bude pokračovat ještě v průběhu 
října a listopadu.

Historicky je kaple sv. Anny velice 

cenná, jde o ukázku vrcholného baro-
ka; v téměř nezměněné podobě stavba 
přestála mnohé trpké časy. Bylo by 
krásné, kdyby se kapličku podařilo 
zrestaurovat i uvnitř a zcela jistě by se 

měla opatřit novým oplocením, které 
tam ostatně vždy bývalo. Vandalům 
navzdory by bylo třeba obnovit i poni-
čený křížek před kapličkou, který tvoří 
se stavbou jednotný myšlenkový celek.

J. Michálková
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JOSEF MNOHOSLAV ŠPERLÍN (15. listopadu 1826 – 1913)

Dolní výjezd z bystřického náměstí, lidově tzv. Fortna; rodný dům Josefa 
Mnohoslava Šperlína je prostřední vpravo.

Naše město se může chlubit celou 
řadou významných rodáků. Snad 
o všech je možno dohledat v dneš-
ní době především díky internetu 
řadu životopisných údajů. Pokud se 
nemýlím, tak pouze o dvou je k dis-
pozici obsáhlé ucelené pojednání ve 
formě knižní publikace. Tím prvním 
je MUDr. František Veselý1 (1862 
– 1923), zakladatel lázní v Luhačo-
vicích, o němž napsal formou be-
letrizovaného životopisu publikaci 
Kouzelník z vily pod lipami (1976) 
František Kožík.  

Tím druhým je právě Josef Mno-
hoslav Šperlín, jedna z hlavních 
postav románové kroniky Jindřicha 
Spáčila Tisíce růží (1966), která po-
jednává o národním obrození v Kro-
měříži po roce 1848.  

Josef Mnohoslav Šperlín, vlast-
ním jménem Josef Leopold Sperling 
se narodil 15. listopadu 1826 v bys-
třickém měšťanském a právováreč-
ném domě č.p. 165 na dolním konci 
náměstí2. Tento dům zakoupil Jan 
Šperling 2. ledna 1751, kdy přišel do 
Bystřice z Moravské Třebové. Otcem  
Josefa Leopolda byl Antonín Sper-
ling, postřihovač sukna, matkou Jose-
fa, dcera Ludvíka Muchy, dědičného 
rychtáře ze Zlatkova. Josef byl třetím 

synem v rodině, a tak v duchu bys-
třické tradice šel po studiu gymnázia 
(zřejmě v Moravské Třebové, odkud 
rodina pocházela) na práva ve Vídni. 
V té době bylo bystřické soukenictví, 
jehož jednou z konečných operací 
byla právě úprava sukna postřiho-
váním, na vrcholu svého rozvoje a 
každá měšťanská rodina měla svého 
„studenta“.

Blížil se revoluční rok 1848 a byli 
to právě studenti, kteří dělali revoluci 
především. A jako nyní, byli to přede-
vším oni, kteří posléze na svou akti-
vitu doplatili. Josef Leopold Sperling 
– nebo možná už Josef Mnohoslav 
Šperlín –  se tak ocitl nuceně v Tel-
či v právnické kanceláři, která měla 
za úkol vyvazování rolníků z robo-
ty, svého staršího a dostudovaného 
přítele JUDr. Jana Kozánka (1819 – 
1890), pocházejícího ze Zlína, jako 
jeho solicitátor. S ním odchází v roce 
1851 do Kroměříže, kde je spojuje 
i práce národní a kulturní, která při-
nášela brzy obdivuhodné výsledky. 
V prvních letech v Kroměříži musel 
Šperlín řešit hmotné zabezpečení 
zejména své mladé a početné ro-
diny. Projevil velké organizační a 
hospodářské schopnosti, v dražbách 
kupoval měšťanské domy, které po 
opravách prodával s velkým ziskem. 
To mu umožnilo se oženit s Valpur-
gou Molitorovou ze Šebetova; prv-
ní syn Josef Vladimír se narodil 28. 
července 1857. Po její smrti 2. února 
1874, kdy nemladšímu dítěti jsou dva 
roky, se 22. února 1874 podruhé ože-
nil s Františkou, vdovou po Konrádu 
Kubelkovi z Kroměříže. S oběma 
měl dohromady třináct dětí, jejichž 
osudy, až na výjimky, jsou těžko do-
hledatelné. 

Po pádu Bachova absolutismu 
v roce 1860 mohli Koznárek se Šper-
línem rozvinout plně svou vlaste-

neckou činnost v tehdy ještě značně 
poněmčelé kroměřížské měšťanské 
společnosti. Prvním velkým počinem 
bylo založení mužského pěveckého 
souboru. Kořeny jeho vzniku tkví v 
česky hovořící části utrakvistického 
sdružení vzniklého již v roce 1846, 
které v roce 1864 přijalo název Ca-
sino. V roce 1862 se české členstvo 
vydělilo a založilo čtenářský spolek 
Občanskou besedu, jejíž duší byli 
JUDr. Jan Kozánek a záhlinický rol-
ník František Skopalík. 

Schválení stanov 11. listopa-
du1863, bylo jen právním potvrze-
ním existence už stávajícího spolku. 
Již pět měsíců předtím, 12. června 
1863, v č. 77 oznamuje Moravská 
orlice: “Zpěvácký spolek kroměříž-
ský přijal jméno Moravan”. Název 
spolku pochází od prvního starosty 
spolku, kroměřížského solicitátora 
Josefa Mnohoslava Šperlína. Kromě 
původního mužského sboru vznikl i 
dámský odbor, čímž byly vytvořeny 
předpoklady k provádění zejména 
závažných kantátových a oratorních 
děl například Antonína Dvořáka. 
Největší rozkvět Moravanu bohu-
žel Josef Šperlín nezažil, protože od 
roku 1879 žil na svém statku v žito-
mirské oblasti v Ruské říši. V roce 
1886 Antonín Dvořák v Kroměříži 

osobně dvakrát řídil provedení Stabat 
Mater, 1891 oratorium Svatá Ludmi-
la, 1892 Requiem. V roce 1900 řídil 
provedení své kantáty Amarus Leoš 
Janáček. Moravan prováděl také ope-
ry: 1892, 1893 a 1894 byla provedena 
Zmařená svatba Karla Šebora, 1893 
V studní Viléma Blodka, 1894 Starý 
ženich Karla Bendla, 1899 Hubič-
ka Bedřicha Smetany. Josef Šperlín 
starostoval Moravanu šestnáct let, 
soubor patřil k nejlepším na Moravě 
a existuje dosud. 

Na vznik Moravanu navázal 
v krátké době i kroměřížský Sokol. 
Tělocvičná jednota Sokola Kromě-
říž byla založena 25. listopadu 1865. 
Starostou a náčelníkem se stal Josef 
Mnohoslav Šperlín. Jednota vznikla 
po návštěvě Dr. Miroslava Tyrše s pa-
desáti krojovanými sokoly v Kromě-
říži při příležitosti národní slavnosti 
a svěcení praporu pěveckého spolku 
Moravan. Měšťané byli tak nadšeni 
touto návštěvou, že za dva měsíce po 
této události jednotu  založili. Čest-
nými členy se stali později spisovatel 
Svatopluk Čech, Alois Jirásek, duší 
kulturní činnosti byl František Kožík, 
otec spisovatele Františka Kožíka.

Pokračování příště.

Petr Dvořáček

1 MUDr. František Veselý je uváděn v Luhačovicích jako významná osobnost a je zde 
po něm pojmenována ulice
2 Jednalo se o dům v tzv. Fortně, naproti dnešnímu Domu dětí a mládeže; byl zbořen 
v  70. letech 20. století v  souvislosti se stavbou víceúčelové budovy města (hasiči, 
knihovna)

Pěvecký soubor Moravan v roce 1864  
(zveřejněno s laskavým svolením Muzea Kroměřížska)

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ŘÍJEN  LISTOPAD ŘÍJEN  LISTOPAD 20162016

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  
tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě

ŘÍJEN 
28.10. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275.
29.10. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
30.10. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 130, 566 536 712
LISTOPAD
  5.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  6.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
12.11. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
13.11. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
17.11. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
19.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
20.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545

190. výročí narození
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ŽELEZÁRNY ŠTEPÁNOV

O společnosti

Díky zájmu čtenářů o články věnující se představení fi rem regionu, rozhodla se redakce v tomto trendu pokračo-
vat. Jednou z dalších velkých fi rem našeho regionu se snad nejdelší tradicí jsou jistě i Železárny Štěpánov. Vždyť 
už první zmínky o hamrech ve Štěpánově se datují do roku 1593 a v roce 1752 je zde zprovozněna vysoká pec.

Věříme ve spojení precizní výroby a důsledné kontroly
Na základy společnosti, na otázku 

zaměstnanosti a vize do budoucna 
jsme se zeptali jednatele a současně 
i ředitele společnosti Davida Ma-
touška. Část rozhovoru jsme použili 
ze Žďárského deníku z 2.6.2016.

Jak už víme, Železárny Štěpá-
nov mají opravdu bohatou his-
torii, mohl byste nás v krátkosti 
seznámit s produkty, které nyní 
vyrábíte?

V nové éře, tedy po roce 1993, 
kdy naše rodina dostala slévárnu 
nazpět, jsme se přeorientovali z vý-
roby kamnoviny na výrobu složi-
tějších odlitků ze šedé litiny, tvárné 
litiny a hliníku. Zaměření na export, 
který v současné době tvoří přibližně 
80 procent naší produkce, přineslo 
fi rmě významné navýšení zakáz-
kové náplně. Naše odlitky většinou 
směřují k výrobcům elektromotorů, 
převodovek a armatur. Našimi typic-
kými produkty jsou tělesa elektro-
motorů, generátorů či převodovek.

Kam vyvážíte nejčastěji?
Největšími odběrateli jsou země 

Evropské unie, ale máme také zá-
kazníka například v USA. Ročně 
produkujeme 6500 tun odlitků. 
V porovnání s rokem 1993 se nám 
podařilo za pomoci výrazných in-
vestic do technologií objem výroby 

Historie společnosti

V roce 1913 získala slévárna titul c. a k. dvorního dodavatele. V té 
době se výroba zaměřovala zejména na kamna i litiny pro vagonky a už 
v té době zaměstnávala na 300 pracovníků. Zlomový okamžik nastává 
31. 7. 1939, kdy podnik kupuje Jan Matoušek a zakládá tak Železárny 
Štěpánov s výrobou kamen vlastní značky MAJÁK. Vývoj slévárny 
poznamenala poúnorová situace roku 1948, kdy byly slévárny znárod-
něny. 

Rodina Jana Matouška se dočkala navrácení slévárny 1. 7. 1993. 
Již v roce 1996 byla realizována zásadní investice do technologického 
vybavení fi rmy a ještě téhož roku vstoupily Železárny na německý 
trh. V roce 2000 slévárna plně přechází na samotuhnoucí směs na bázi 
furanového pojiva a dochází k zásadnímu nárůstu objemu výroby. 
V roce 2003 byla zprovozněna první rotační plynová pec, následně 
byla zahájena výroba tvárné litiny a zrušeno strojní formování. Slé-
várna se plně zaměřila na ruční formování. V roce 2013 byla zahájena 
výroba slitin hliníku a v loňském roce došlo k další významné investi-
ci do CNC strojů, a tím zahájen provoz vlastní výroby.

Současnost společnosti a její výroba

V Železárnách Štěpánov se vyrábí odlitky ze šedé litiny, tvárné 
litiny a hliníku. Je to rodinná fi rma, kterou do dnešního dne řídí pra-
vnuk zakladatele. Firma neustále zdokonaluje proces výroby a dbá 
na pečlivou kontrolu každého odlitku.

Od roku 1993 fi rma investovala více než 500 mil. Kč do technologií 
a rozvoje fi rmy. Díky tomu patří ke špičce. V současné době fi rma 
zaměstnává více jak 160 zaměstnanců.

zpětinásobit. Převážně do technolo-
gií bylo po privatizaci investováno 
více než 500 milionů korun. Naší 
dlouhodobou strategií je investovat 
i nadále.

Z jakého důvodu zákazníci po-
dle vás vyhledávají právě štěpá-
novské železárny?

Jak jsem již zmínil, snažíme se 
napříč fi rmou pracovat s nejmoder-
nější dostupnou technologií, jež je 
ve spojení s dlouhými roky budova-
ným know-how zárukou kvalitního 
servisu pro naše zákazníky. Důvěru 
u nich se snažíme získávat i pro-
střednictvím zvučných referencí. 
V současné době nejsme pro zákaz-
níky jen slévárnou, nýbrž partnerem, 
který dokáže nabídnout kromě od-
litků další řadu navazujících služeb.

Jaké například?
Není výjimkou, že se podílíme 

již na vývoji některých produktů, 
odlitek jsme schopni tepelně zpraco-
vat, lakovat a fi nálně opracovat i 3D 
měřit. To vše s naší garancí kvality 
ve vlastních výrobních kapacitách. 
Snažíme se tak zákazníkům nabíd-
nout komplexní portfolio služeb a 
minimalizovat jejich starosti s hle-
dáním dodavatelů na jednotlivé dílčí 
procesy.

Mnoho regionálních fi rem má 
problém získat kvalifi kované za-
městnance. Jak je to ve Vaší fi rmě?
Problém je to v současné době vel-
ký. Zejména v předchozím roce byl 
pro nás nedostatek pracovní síly 
v některých střediscích limitem pro 
další navýšení objemu výroby.

Jakým způsobem vhodné pra-
covníky hledáte?

Ty kvalifi kované si musíme sami 
vychovat. V současné době neexistuje 
žádná škola, která by připravila pra-
covníky do slévárenského provozu. 
Zkušení pracovníci postupně stárnou 
a náhradu za ně hledáme jen složitě. 
V budoucnu se budeme muset více 
věnovat internímu vzdělávání za-
městnanců. Jedna z možností, o které 
momentálně uvažujeme, je vznik in-
terní školicí akademie, v níž by měli 
nejzkušenější pracovníci předávat své 
zkušenosti ostatním kolegům.

Řada technických fi rem se snaží 
spolupracovat s různými školami, 
aby si zajistily budoucí zaměst-
nance. Jak to vidíte vy?

V tuto chvíli jednáme o spoluprá-
ci například se Střední školou ze-
mědělsko-technickou v Bystřici nad 
Pernštejnem, kde jednáme o spolu-
práci na vytvoření nového učební-
ho oboru s hutnickým zaměřením. 

Dlouhodobě se snažíme u dětí po-
pularizovat technické obory a pod-
porovat jejich manuální dovednosti. 
V letošním roce pořádáme již 9. roč-
ník soutěže v manuální zručnosti. 
Chceme v dětech probudit technické 
myšlení a upozornit na v současné 
době lepší možnosti uplatnění ab-
solventů technických oborů, než je 
tomu u oborů humanitních.

Výchova vlastních pracovníků 
je jistě důležitá. Vždy však jde 
tak trochu o peníze. V současné 
době rozjela otevřenou náborovou 
kampaň fi rma Cooper Standard. 
Můžete této fi rmě z hlediska mezd 
konkurovat?

Nemyslíme si, že jde vždy jen 
o peníze. To bychom vlastní za-
městnance podceňovali. Snažíme 
se mimo odpovídajícího a konku-
renceschopného platu nabídnout i 
další nadstandardní benefi ty jako 
příspěvek na dovolenou, kulturní 
a sportovní vyžití, týden dovolené 
navíc, penzijní spoření, možnost vý-
hodných telefonních tarifů atd. Naše 
dlouholetá tradice a stabilita by měla 
dávat našim zaměstnancům pocit 
jistoty jejich budoucnosti. Vždy na 
den přesně vyplacená mzda je u nás 
za více než 20ti letou historii fi rmy 
již samozřejmostí. Okruh fi remních 
benefi tů se snažíme stále rozšiřovat. 
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Aktuálně jednám například s našim 
dodavatelem elektrické energie o 
speciálních tarifech pro domácnosti 
našich zaměstnanců, které by před-
stavovaly významné úspory v jejich 
nákladech za elektřinu.

Čtenáři se ptají i na náročnost 
výroby. Většina moderních strojí-
renských provozů je velmi čistá. 
Což se ve slévárenské výrobě asi 
vylučuje. Jak je na tom tedy Vaše 
výroba?

 Náš slévárenský provoz je neustá-
le modernizován. Důkazem toho jsou 
reakce bývalých zaměstnanců, kteří 
v rámci Dne otevřených dveří navští-
ví naši společnost. Ti, kteří znají pů-
vodní pracovní prostředí, jsou velmi 
překvapení zdokonalením výrobních 
procesů, snížením fyzické náročnos-
ti práce a také výrazným zlepšením 
pracovního prostředí a zázemí. Pra-
covní prostředí se snažíme zlepšovat 
také prostřednictvím nejmoderněj-
ších ochranných pracovních pomů-
cek, například v podobě ochranných 
masek s integrovanou fi ltrační jednot-
kou vzduchu.

Pokud se mohu zeptat za pří-
padné zájemce o tuto práci, jak 
je to s pracovní dobou, směnným 
provozem, či prací o sobotách a 
nedělích?

V naší společnosti je zaveden tří-
směnný provoz, kdy v ranní směně 
probíhá výroba jader a forem, v od-
polední směně se formy odlévají a 

v noční se provádí rozebírání forem, 
výroba jader a příprava na další 
směnu. Broušení odlitků probíhá ve 
všech směnách. O sobotách a nedě-
lích je výroba přerušena.

Počítáte s možným uplatněním 
zaměstnanců z Uranových dolů 
v Dolní Rožínce po ukončení těž-
by?

Ano, počítáme. V současné době 
navazujeme spolupráci s manažery 
uranových dolů a přicházíme s na-
bídkou volných pracovních pozic 
pro jejich zaměstnance, kterým bude 
pracovní poměr ukončen.

Jak vnímáte příchod nové velké 
fi rmy do našeho regionu. Ovlivňu-
je to nějak Vás jako zaměstnava-
tele či vaše zaměstnance?

Vnímáme to jako standardní situ-
aci v liberálním tržním prostředí. Je 
nám jasné, že poptávka po nových 
zaměstnancích v rámci lokálního 
trhu práce na Bystřicku bude výraz-
ně vyšší a tím pro nás složitější si-
tuace při získávání nových zaměst-
nanců. Na neustálém zlepšování 
pracovních podmínek (fi nančních i 
nefi nančních) u nás ale pracujeme i 
bez ohledu na příchod Cooper Stan-
dard. Domnívám se proto, že navíc 
jako stabilní fi rma s dlouholetou 
tradicí, máme našim potenciálním 
zaměstnancům co nabídnout.

Děkuji za rozhovor
Radek Vojta

NÁBOR  
ZAMĚSTNANCŮ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
 
 

SVÁŘEČ ODLITKŮ
 

Požadujeme: svářečské oprávnění. Směnný provoz.
Mzda 25 000 Kč. 

 
 

Nabízíme Vám: až 5 týdnů dovolené / k základní mzdě navíc měsíční 
a kvartální prémie / závodní stravování / zajištění ubytování / 
příspěvky na dovolenou a sportovní nebo kulturní akce

Rádi Vám informace k volným pozicím upřesníme. Kontaktujte
nás na tel.: 566 591 129, případně zašlete písemnou žádost
s životopisem na adresu prace@zelezarny.cz

NÁBOR  
ZAMĚSTNANCŮ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
 
 

OBSLUHA OBRÁBĚCÍHO STROJE
 

Požadujeme: praktické zkušenosti se systémem
HEIDENHAIN, znalost výkresové dokumentace.
Mzda 30 000 Kč. 

 
 

Nabízíme Vám: až 5 týdnů dovolené / k základní mzdě navíc měsíční 
a kvartální prémie / závodní stravování / zajištění ubytování / 
příspěvky na dovolenou a sportovní nebo kulturní akce

Rádi Vám informace k volným pozicím upřesníme. Kontaktujte
nás na tel.: 566 591 129, případně zašlete písemnou žádost
s životopisem na adresu prace@zelezarny.cz
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Arnošt Vašíček 
v Městském muzeu Bystřice nad Pernštejnem

ZPRÁVY Z MUZEA

PhDr. Arnošt Vašíček. V rámci své 
přednášky Záhady Egypta poukázal 
na některé méně známé okolnosti 
starověkého Egypta a uvedl je ve více 
možných souvislostech. Přednáška 
se těšila velkému zájmu veřejnosti, 
jak pro svoje poutavé prostředí (byla 
umístěna do probíhající výstavy 
Egypt: Dar Nilu), tak i pro bezpro-
střednost pana Vašíčka. Po skončení 
přednášky proběhla autogramiáda 
s možností zakoupení knih.

-es-

Pro zpříjemnění dlouhých podzimních večerů nabízíme našim čtená-
řům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce září.

Knihy pro dospělé:
Angus Dan  Hrůzostrašné povídky
Drlíková Kateřina  Praktický průvodce stomika
Flesar Václav  Kořeny věků
Houellebecq Michel  Podvolení
Kearney Fionnuala  Ty, já a ti druzí
Kent Kassandra  Rady a tipy pro domácnost
Melichar René  Proč mají ženy vždycky pravdu
Nelson Mary Carroll  Přestaň se bát
Obůrková Eva  Výlety s dětmi
Strnadelová Vladimíra Radost z jídla
Vranka Milan  Ztraceni na Everestu
Whitton Hana  Jak nemít na pikniku o jeden sendvič míň
Whitton Hana  Z pamětí císařova antikváře 

Knihy pro mládež:
Cass Kiera  Dcera
Cass Kiera  Elita
Cass Kiera  První
Cass Kiera  Selekce
Dorsey Angela  Minulost se vrací
Neomillnerová Petra  Amélie a tma
Pospíšilová Zuzana  Hasičské pohádky

Jubilejní 20. ročník Týdne knihoven byl v Bystřici nad Pernštejnem zahá-
jen 3. října 2016 setkáním se známým autorem několika televizních seriálů 
a řady knih o tajemnu Arnoštem Vašíčkem. Dopoledne proběhly besedy pro 
žáky 6. ročníků bystřických ZŠ a v podvečer byla ve spolupráci s městským 
muzeem zrealizována přednáška „Egyptské záhady“ přímo v expozici vý-
stavy „ Egypt dar Nilu“. 

„Doma mám stovky Babiček“ 
V úterý 1. listopadu 2016 proběhne 
dopoledne beseda s vášnivým sbě-
ratelem panem Jaroslavem Krei-
bichem. Vilémovského výtvarníka a 
sběratele uchvátila před mnoha léty 
kniha Babička od Boženy Němco-
vé.  Setkání s panem Kreibichem a 
jeho Babičkami se uskuteční ve spo-
lupráci s Klubem seniorů – učitelů.

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376    Mobil: 723 521 892         

e-mail: knihovna@bystricenp.cz    www.knihovna.bystricenp.cz

Dne 10. 10. 2016 proběhlo 
v Městském muzeu zahájení výsta-
vy děl Tomáše Hlavenky s názvem 
Mikrozkušenosti. Hostem výstavy 
byl Martin Jelínek, který zde před-
stavil dvě velkoformátové malby.

DOBY TRVÁNÍ VÝSTAV V MĚSTSKÉM MUZEU BYSTŘICE N. P.:
Egypt: Dar Nilu – do 9. 11. 2016
Mikrozkušenosti – do 18. 11. 2016

Dne 3. 10. 2016 navštívil Městské 
muzeum přední český záhadolog 

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
tel. č.: 566 590 365/366

muzeum.bystricko@tiscali.cz    www.muzeumbysricko.cz

Mestská knihovna Bystrice n. P. Vás zve 

na autogramiádu 

prof. Vlasty Urbánkové

2. rozšírené vydání knihy

NAVŠTIVTE MNE S PODZIMEM

8. listopadu 2016 v 16.30 hod.

Program

Autorské ctení zamerené na korespondenci

Otokar Brezina - Anna Pammrová

ˇ

ˇ ˇˇ

ˇ

ˇSpoluúcinkují

 Milena Vránová, Milan Hanák

Hudební seskupení DUO TRES
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20. listopadu 2016, 17:00, Muzeum Bystřice n. P. 
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VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 9

Končí 10. ročník poznávací soutěže

Do svého cíle už spěje 10. ročník 
vědomostní a poznávací soutěže 
S Vodomilem Zubří zemí. Každé 
z míst je spjato s nějakým spisova-
telem a současně s jeho literárním 
dílem. Tím pádem jsme poznali 
nejen hezká místa na Vysočině, ale 
připomenuli si i 10 autorů a dokon-
ce hned 11 jejich knížek. Do 31. 
října 2016 lze cestovat a sbírat ra-
zítka a do 25. listopadu musíte vy-
plněné legitimace odevzdat v TIC 
v Bystřici n. P. 

Kdo bude mít v pořádku 8 rub-
rik, získá volnou vstupenku do 
Městského muzea v Bystřici, za 
9 rubrik pak volnou vstupenku do 
Centra Eden, v obou případech na 
sezónu 2017. Kdo bude mít v po-
řádku všech 10 razítek i odpovědí, 
postoupí do losování o hlavní ceny, 
které proběhne 26. listopadu 2016.

Hlavní ceny soutěže VODO-
MIL 2016:

• Jízdní kolo v hodnotě 7 000.- Kč
• Dárkový poukaz pro 4 osoby na 

atrakce + vstup do Westernového 
městečka Šiklův mlýn a strašidel-
ného zámku Draxmoor v hodno-

tě 2 000 Kč (platnost na sezónu 
2017)

• Romantická večeře pro 2 osoby 
do výše 700,- v Hotelu Jimram, 
Jimramov

• Poukaz v hodnotě 600,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v Hotelu U 
Loubů na Třech Studních

• Romantická večeře pro 2 osoby do 
výše 500,- na Maršovské rychtě

• Poukaz v hodnotě 500,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v restauraci 
Hotelu Vír

• Poukaz v hodnotě 200,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v Turistické 
chatě Studnice

• Areál sportu a kultury – 10x vstup 
do bazénu/posilovny

• 2 vstupenky na divadelní předsta-
vení v Kulturním domě v Bystřici 
(hodnota 600,- Kč)

• Centrum Eden – 2 vouchery na 
celoroční vstup pro rok 2017

• Soubor keramiky z Borače
• Kniha „Historie, přítomnost a vý-

znam kostela sv. Mikuláše ve Sta-
rém Svojanově“.

Hynek Jurman

Slova na strunách

 

SLOVA  NA 

STRUNÁCH 
tentokrát řeckých 

 

Neobvyklý projekt spojující hudbu s literaturou. 
 

Hudba: Jannis Moras & band(a) 
Přednes: Petra Kurfürstová & Jannis Moras 

 
 

 
20. listopadu 2016, 17:00, Muzeum Bystřice n. P. 

Vstupné 50/25 Kč 

…tentokrát řeckých! Ne, nejde o 
ztvárnění díla Paula Verlaina v řeč-
tině, pouze jsme si zapůjčili tento 
trefný název pro neobvyklý pro-
jekt spojující hudbu s literaturou. 
20. listopadu si k čaji o páté může-
te dopřát koncert brněnské hudební 
skupiny Jannis Moras & band(a), 
která Vám přiveze řecký modern 
folk. Tvoří ji trojice bratrů Jannis, 
Alexis a Markos Morasových, 
potomci řeckých politických emi-
grantů ze 40. let minulého století, 

a dvě české dívky - Iva Oulehlová 
a Zuzana Mitrengová - které pod-
lehly kouzlu, rozmanitosti a tempe-
ramentu řecké hudby. Hudební část 
bude doplněna mluveným slovem 
z výběru řecké literatury v podání 
Jannise Morase a Petry Kurfürsto-
vé. To vše si vychutnáte v krásných 
prostorách bystřického Městského 
muzea. Těšíme se na Vás!

 Petra Kurfürstová 
a Michaela Macháčková

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 15

V parku před budovou Základní 
školy T. G. Masaryka v Bystřici 
nad Pernštejnem je umístěna litino-
vá plastika „Poletucha“. Vznikla bě-
hem Sochařského a slévárenského 
sympozia v roce 2006 a autorem 
je Zdeněk Macháček z Křížovic. 
Plastika byla upevněna na kámen 
před budovu základní školy T. G. 
Masaryka v roce 2007. Poletuchu 
představují dvě roztažená křídla a 
mezi nimi zobák.

Hynek Jurman

Plastika Poletucha



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  17. strana

INZERCEKULTURA

OSTRÝ HOCH Z VENKOVA
František Dědek   (1821 Bystřice nad Pernštejnem – 1874 Polná)

Pokračování z minulého čísla  
Tu nyní stojíme u obratníku, aneb 

spíše u události, která by v životě naše-
ho hrdiny mohla pravým obratníkem 
býti, kdyby totiž nebyl již vydařeným 
ostrým hochem. Ne šťastná rána, za-
střelený hospodský, srdce rozrývající 
nářek ženy jeho – vše to ozý valo se a 
bouřilo po celou noc v jeho duši, ob-
zvláště ale v jeho svědomí.

Onen lepší cit, který nikdy a v žád-
ném člo věku docela nevyhyne, tím 
méně v srdci ještě tak mladém jako 
u Blažeje, hledal si průchodu. Kající 
rosa polila oči jeho a hluboko v skrýši 
své zahrabaného a v hoj ných slzách 
nalezl jej ráno otec, přicházeje, jak 
myslil, buditi ospalce.

„Proč bych vstával, když přec brzy 
drábi přijdou, aby mne odvedli do 
šatlavy!“ řekl Blažej a pak vykládal 
beze vší přetvářky celou událost ot-
covi. I zatvrzelého a zku šeného star-
ce přivedla tato událost do ne malých 
rozpaků, tím více ale matku jeho, 
která svého miláčka viděla nyní do 
tak zlých okolností zapleteného. Její 
starost byla nesmírná a nedala se ani 
oblíbenou vodkou ukrotiti. Starý Bla-
žej, suchým okem sice, přece však 
v duši své hluboce dojat, volal: „Tak 
nás tedy neštěstí pronásleduje všudy 
a ve všem a náš zlý osud již samým 
nebem určen jest.“ Nenapadlo mu, 
aby to, co tu zlému osudu připisoval, 
na sebe a na zlé vychování svých dí-
tek byl obrátil.

Lítost ostrého hocha byla ale 
vskutku opravdivá a nikdy nejevil k 
rodičům svým více náklonnosti, jako 
když je do takových nesnází přivedl. 
Arciť že bázeň před tre stem nemálo k 
lítosti této přispěla.

Trest nedal dlouho na sebe čekati. 
Dráb přišel s několika svými hřmot-
nými soudruhy, aby provinilce, je-

hožto od poru se báli, pevně spoutali, 
jako to u nich byl způsob starý sice 
a dobrý. K jich podivení následoval 
však ostrý hoch jako beránek a jenom 
s matkou, která syna svého nechtěla 
pustiti z místa, měli pernou práci. 
Úřady vlasti Blažejovy jsou velmi 
lidumilné, zákony mírné a událost 
sama, neberouc ani ohled na upřím-
nou lítost viníkovu, nebyla ani napolo 
tak zlá, jak se Blažej obával. Hospod-
ský svatojanský totiž nebyl mrtev, 
nýbrž odbyl to pouhým více méně 
nebezpečným postřelením. Někdy 
při cházívá to vhod, má-li kdo hod-
ný báchor. Lítostné chování Blažeje 
ulehčilo ostatní věc. Několikatýdenní 
vězení bylo vše, co musil přetrpěti.

Když ale ostrý hoch z vězení své-
ho zase domů se navrátil, nenalezl 
tamo již žádného přístřeší. Matka 
umřela žalostí, neboť tato ji donutila 
mnoho pálenky požívati, jenž byla 
konečně její smrtí. Otec byl ze svého 
pastýřského úřadu sesazen a stal se u 
jed noho zámožného sedláka pachol-
kem, an při jiném smýšlení a živoby-
tí mohl býti svým vlastním pánem. 
Co zbývalo ostrému hochu nežli 
příkladu otcova následovati a sám 
sebe pronajmouti? Našel službu, ale 
též přísného pána a jho služebníčka 
stalo se mu obtížným. Polní práci ne-
navyklý okazoval obratnost toliko v 
zacházení s koňmi a byl jen tenkráte 
veselé mysli, když dobře práskajícím 
bičíkem se zbožím pána svého sem 
tam po městech jezdil. Tu se po skytla 
zase mnohá příležitost k zahálce, 
k po valování se po hospodách a k 
mnohému lehkému kousku. Karty 
se mu sice na ně jaký čas zomrzely, 
místo nich však jako by mu narůstala 
křídla a jako by jej byla po jala ne-
smírná touha po nevázaném sem tam 
se potulování. Státi se vozkou, aneb 

do konce nějakým panským kočím a 
v té vlast nosti na vše strany světa se 
proháněti dle chuti a libosti – toť byla 
jeho nejvyšší ctižádost.

Osud ale ustanovil jinak, čas od-
vodu přišel, a ačkoliv Blažej dosti tě-
lesných ne dostatků a chyb předstíral, 
musil přece mladý poběhlík místo do 
modré formanské bundy do bílého 
vojenského kabátu. Bubny a trouby! 
Vojenské pochody! Vše to bylo by se 
mu ještě dosti líbilo... Ale ta přísná 
kázeň v garnisoně! Ten mr zutý de-
sátník a tak dále? Ach, to byly pro 
Blažeje špatné vyhlídky!

Ostrý hoch na vojně

Od dvacátého až do čtyryadvacáté-
ho roku

Blažej byl vojákem u pěchoty. 
Hezký a štíhlý to chlapík, umí svou 
čáku na hlavu posaditi, knofl íky u 
kabátu se mu jen třpytí a ani v exer-
círování po mnohých povzbu zujících 
štulcech není posledním. Ale též není 
posledním při trestech. Neb kde jsou 
rozbroje, tu jest i ostrý hoch vždy prv-
ní a nic si z toho nedělá, když i císař-
ský kabát na něm se pošklube aneb 
když mu šavle ztupí. Lásky se odpři-
sáhl, hře dal výhost a neukradl by ni-
čeho, kdyby i celý milion mu byl po 
ruce a on nic více nepotřeboval, jen 
ruku natáhnouti a jej do kapsy strči-
ti; zato ale má pořád svrbění kůže, 
vyhledává rvačky, tluče měšťákům 
okna, musí každou chvíli s roztluče-
nou hlavou do špi tálu, a když se špitá-
lu zbavil – do vězení. Je celý mrzutý, 
když se nemůže rváti, a někdy kojí se 
nadějí, že slavné komando přec jed-
nou jeho kousků se nasytí a že pak jej 
co nenapravitelného chlapa ze služby 
vojenské propustí. Komando má ale 

v takových věcech nepochopitelnou 
trpělivost a k tomu má Blažej kapi-
tána nad sebou, který za svých mla-
dých let sám byl dobrým kvítkem, a 
proto nyní mnoho prominuje po vaze 
nepokojné a prchlivé, jsa toho míně-
ní, že největší rváč jest i nejlepším 
vojákem. Tento kapitán, vzdálen jsa 
toho, trestající moci, když sahala na 
Blažeje, něco v cestu klásti, obdi-
voval se jen v tichosti setrvanlivosti 
ostrého hocha a statečné trpělivosti, s 
kterou Blažej po čas vojenské služby 
své perných trestů v nepřetržené řadě 
očeká val. 

„Ten chlap,“ pravil pan kapitán za 
stolem ke svým společníkům, „ten 
chlap jest pravý lidojed a přál bych 
si vskutku jen kvůli němu nějakou 
vojnu. V čas míru nekvete mu pro 
zlou konduitu žádná avanž, ale v poli 
vyšinul by se brzo na důstojníka. Co 
se mi též na něm líbí, jest jeho subor-
dinanční cit. Nikdy nezapomíná po-
vinné úcty ke svým představeným a 
jen svým kamarádům a lidu civilnímu 
zarputilosti své dává zakoušeti. To jest 
od něho hezké, ano, řekl bych vzneše-
né. Tím na dchne i ostatní vojáky svou 
živostí a svým ohněm a u žádné jiné 
setniny nejsou bohudíky šavle v po-
chvách tak pohyblivé jako u mé. Čeho 
se ale poněkud obávám, jest to, že 
udatný Blažej brzo žádného odpůrce 
nenalezne, neb již mu všickni vyhýba-
jí s cesty jako vzteklému psovi – jako 
lvovi, chtěl jsem říci, toto podobenství 
lépe se pro něj hodí.“ 

Přátelé kapitánovi byli arci také 
jeho mínění, a proto pilo se v kruhu 
po spolném nezřídka i na zdraví chrab-
rého Blažeje, když tento pro nějaký 
hrdinský kousek křižem spoután ve 
vězení o svých nehodách přemýšlel.

Pokračování příště

KRČIL SÍŤOVAL I V BYSTŘICI
Koncem září 2016 byla ve Žďáře 

n. S. odhalena socha „Muž se síťov-
kou“. Autorem je můj někdejší spo-
lužák ze žďárské průmyslovky, i na 
Bystřicku dobře známý akademický 
sochař Jiří Plieštik. Autor např. mo-
derních lustrů ve farním kostele sv. 
Vavřince.

Socha „Muž se síťovkou“ vzdává 
hold úspěšnému faktorovi a podni-
kateli Vavřínu Krčilovi, znalci ruční-
ho síťování a vynálezci. Už jen dobří 
pamětníci vědí, že V. Krčil podnikal 
i u nás na Bystřicku.

Vavřín Krčil (1895 Aspang – 
1968 Langen) se narodil v Rakous-
ku a zemřel na služební cestě v Ně-
mecku, většinu života však prožil 
právě na Vysočině, kde vybudoval 
základnu své výrobní sítě. Jako fak-
tor pracoval od roku 1919 v Zámku 
Žďár a vlasové síťky prodával pod 
značkou Saarense EKV. Provozní 
budovu se skladem měl v sousedním 
Stržanově, odkud pocházela jeho 
manželka Marie, znalkyně a sběra-

telka lidových textilií z Horácka. 
Krčil zavedl v našem regionu 

výrobu síťovaného zboží: hedvábné 
síťky na vlasy, závoje na ochranu 
účesu, síťky na míče a kuličky i síťky 
na dámská kola, rybářské a tenisové 
sítě. Zajišťoval příjem stovkám do-
mácností a vyvážel nejen po Evropě, 
ale i do severní Afriky a do Ameri-
ky. Když se dostal s dosavadním 
sortimentem do úzkých, zdokonalil 
síťkované tašky, pokud jde o jejich 
trvanlivost. Za unikátní technické 
provedení oušek získal vlastní pa-
tent č. 91725. V roce 1926 začal tyto 
nákupní síťovky ve velkém vyrábět. 
Po roce 1948 mu komunisté majetek 
ukradli a ještě vynálezce na 4 roky 
zavřeli, z toho 2 roky do Valdic.

Lepší časy jej pak čekaly právě na 
Bystřicku. V roce 1956, tedy před 
rovnými 60 léty, zřídil a vedl v Bys-
třici n. P. pod hlavičkou Okresního 
průmyslového podniku pracoviště 
Pernštejn na výrobu ručně síťova-
ných a vyšívaných záclon. Kromě 

řady předních výtvarnic měla podíl 
na výborných výsledcích právě Kr-
čilova žena Marie. Za sedm roků 
činnosti vybavilo pracoviště pod 
Krčilovým vedením víc než sto ho-
telů a lázní v republice od Karlových 
Varů po Piešťany vysoce kvalitními 
a umělecky hodnotnými ručně sí-
ťovanými a vyšívanými záclonami. 
V listopadu 1963 převzal vedení 
pracoviště Pernštejn jeho syn Old-
řich Krčil (1928–1975) a z Bystřice 
je přemístil do nedalekého Víru, kde 
bylo v provozu do Oldřichovy před-
časné smrti.

Foto z rodinného archivu: 
Vavřín Krčil a jeho záclona

Socha „Muž se síťovkou“

V osobě Vavřína Krčila si mů-
žeme připomenout jednu z mnoha 
výrazných osobností Vysočiny, kou-
máka, skvělého organizátora, praco-
vitého člověka. 
 Hynek Jurman
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Ivanu Koktavou dělily centimetry 
od medaile na Mistrovství ČR  

O tom, že každý závod je jiný, se 
přesvědčila bystřická atletka Ivana 
Koktavá na Mistrovství ČR žactva, 
které se konalo 18.9.2016 v Jablonci 
nad Nisou. V minulém čísle Bystřic-
ka jsme vás informovali o tom, že 
zvítězila na přeboru Kraje Vysočina, 
kde si vylepšila svůj osobní rekord 
v hodu oštěpem na 41,05 m. Tento 
povedený hod by na Mistrovství ČR 

stačil v klidu na stříbrnou medaili. 
S nasazením všech sil si Iva chtěla 
zopakovat nebo vylepšit osobák, ale 
i přes veškerou snahu se výkonem 
38,22 m umístila na 4. místě. 

Další její silnou disciplínou byl 
vrh koulí, kde si Ivča nakonec sku-
tečně vylepšila svůj osobní rekord 
na 11,86 m. Jenže její soupeřka 
posunula svoji kouli ještě o 4 cm 
dál a pro bystřickou reprezentantku 
z toho bylo nakonec opět 4. místo.

I když se zdá, že větší smůlu si 
na republikovém kole nemohla Iva 
Koktavá vybrat, tak pro naši atle-
tiku je to obrovský úspěch, který 
nemá v novodobé bystřické atletice 
obdoby. Asi málokomu se podaří 
patřit mezi nejlepší atlety na celore-
publikové úrovni. Chtěl bych touto 
cestou Ivě poděkovat za poctivou 
tréninkovou přípravu, za vynikající 
reprezentaci našeho oddílu a součas-
ně města Bystřice n. P. Doufám, že 
její vytrvalost a cílevědomost vydrží 
a budou ji posouvat ke stále lepším 
výkonům na té nejvyšší úrovni.

Podrobné informace, výsledky a 
fotografi e najdete na stránkách atle-
tického oddílu SK Bystřice n. P. 

Jan Illek, trenér AO

Turnaj v beach volejbalu

Volejbalový oddíl TJ Sokol Bystřice n. P. 
pořádá nábor nových členů 

z řad dívek a chlapců ve věku 13 až 16 let

tréninky probíhají od října každé úterý a čtvrtek 
od 16:30 hod. v Sokolovně v Bystřici n. P. 

informace a přihlášky Mgr. Magdalena Mifková 
605 468 112

Přibíráme i zájemce o tento sport z řad dospělých!

V neděli 4. 9. uspořádal oddíl vo-
lejbalu TJ Sokol Bystřice n. P. po ce-
lo-prázdninové tréninkové přípravě 
dětí i dospělých na pískových kurtech 
koupaliště v Bystřici 1. ročník tur-
naje mixů dospělých a dětí v plá-
žovém volejbalu. Počasí nám přálo, 
a tak si děti, rodiče i fanoušci užili 
dostatek slunce, písku, větru, legrace, 
ale také potu, sportovních výkonů a 
zážitků. Kromě hodnotných cen jim 

byla odměnou i příjemná osvěžující 
koupel v bazénech koupaliště. Všem 
účastníkům blahopřejeme k pěkným 
výsledkům a vy, kteří byste se k nám 
chtěli přidat, ale zatím vám to nevyšlo, 
nezoufejte, plánujeme do konce roku 
uspořádat ještě jeden turnaj dvojic, 
tentokrát již v teple tělocvičny, a to 
13. 11. 2016. Takže přijďte si s námi 
zasportovat a odlehčit ponurost pod-
zimních dnů.                    M. Mifková

Oddíl šermu zahájil 
sezónu 2016/2017

17. 9. 2016 WCJ Budapešť
56. Marek Totušek, 152. Robert König; zúčastnilo se celkem 200 šermířů 
z celého světa. Mix družstvo (složení Sabina Hendrichová, Veronika Matra-
šek, Marek Totušek a Ondřej Lasák) obsadilo pěkné 5. místo.
24. 9. 2016 Čermákův memori-
ál J+K Ostrava
1. Robert König, 2. Marek Totu-
šek
2. Eliška Malíčková, 4. Isabela 
Sedláková
10. 1. 2016 ECC Budapešť
96. Marek Totušek, 102. Robert 
König; zúčastnilo se celkem 251 
šermířů z celého světa
144. Isabela Sedláková, 206. Eliška 
Malíčková; zúčastnilo se celkem 
225 šermířek z celého světa

Sportovně střelecký klub uspo-
řádal v letošní malorážkové sezoně 
celkem čtyři závody.

Na střelnici v Chocholouši jsme 
přivítali poprvé střelce 22. 5. na Cho-
choloušské šedesátce.

Další závod VC Bystřice nad Pern-
štejnem pod záštitou starosty města 
byl bohatě obsazen střelci našeho 
kraje a sousedního Jihomoravského a 
Pardubického. Pan starosta, Karel Pa-
čiska, se zúčastnil vyhlášení výsledků 
a všem střelcům popřál mnoho úspě-
chů. Po prázdninové pauze nás čekal 
závod Memoriál Franty Vobra, kde 
všichni zavzpomínali na našeho dob-
rého kamaráda, trenéra a rozhodčího.

Další závod, tentokrát o putovní 
pohár SSK Bystřice n. P. se konal o 
týden později. Teď už myslíme na  
přípravu naší největší akce a to je 
Velká cena města Bystřice nad Pern-
štejnem ve střelbě ze vzduchových 
zbraní, která se koná 19. 11. 2016 
v Kulturním domě v Bystřici nad 
Pernštejnem.

 Náročnost přípravy spočívá v tom, 

ZE STŘELECKÉHO KLUBU
že se musí veškerá technika, jako jsou 
stěny a lapače, převézt z naší základ-
ny na náměstí do kulturního domu. 
Posléze postavit a v sobotu po závo-
dech znovu rozložit a odvézt zpět.

Všichni příznivci sportovní střelby 
jsou vítáni.

Tyto vyjmenované akce jsou pod-
porovány z grantového programu 
města Bystřice nad Pernštejnem.

Za SSK O. Musil  

 

     

Velká cena
m sta 

Byst ice nad Pernštejnem

ODDÍL ŠERMU PŘIJME NOVÉ ZÁJEMCE 
trénujeme pondělí a středa 16:00 až 18:00, pátek 
17:00 - 19:00 v Areálu sportu v Bystřici n. P. 
mob. kontakt Vlastimil Kurfürst 724 105 036, vkurfurst@gmail.com
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Město Bystřice nad Pernštejnem 
získalo v letošním roce dotaci na 
projekt Místní akční plán roz-
voje vzdělávání v ORP Bystřice 
nad Pernštejnem (zjednodušeně 
MAP). V rámci operačního progra-
mu Věda, výzkum, vzdělání (OP 
VVV). Od ledna 2016 se na tomto 
projektu začalo pracovat. Hlavní 
myšlenkou celého projektu je sbli-
žovat vzdělávací zařízení na území, 
zahájit spolupráci a vzájemně se 
pozitivně ovlivňovat.

Hlavními výstupy z projektu jsou:
1. Dohoda o prioritách vzdělávací 

politiky v území, tzv. Strategický 
rámec MAP do roku 2023.

2. Akční plán MAP s konkrétními 
cíli, kroky, termíny, zodpovědnost-
mi, zdroji

Jak se daří projektu MAP...
V rámci projektu byl dosud 

ustanoven Řídící výbor sestavený 
ze zástupců členů MAP, dále byl 
vytvořen Strategický rámec MAP 
s dohodou o prioritách, analytická 
část dokumentu MAP a v následu-
jících měsících budou probíhat se-
mináře pro pedagogy z území ORP 
Bystřice nad Pernštejnem. Semináře 
se budou konat po celý školní rok na 
témata, která si sami ředitelé a učite-
lé vytipovali. Od zkušených lektorů 
se tak dozví nové informace a rozšíří 
si tím své dosavadní znalosti. První 
seminář se koná již 27. října s Mgr. 
Miloslavem Hubatkou na téma Ko-
munikace a supervize v kolektivu 
učitelů. 

Dalším krokem bude vytvoření 
tzv. pracovních skupin, které se bu-
dou pravidelně setkávat a vytvářet 

Letní tábor Camp Joy
V termínu 9. - 16. 7. a 16. - 23. 7. 

2016 se uskutečnil již několikátý 
ročník letního tábora v Krkonoších 
CAMP JOY. Přes sto dětí se vystří-
dalo ve dvou termínech a prožilo 
s námi velká dobrodružství. Děti 
poznaly mnoho nových kamarádů, 
zažily spoustu legrace, vyrazily 
společně na výlet do podzemních 
vojenských bunkrů a zahrály si spo-
lu desítky zábavných her a soutěží. 
Atmosféru nám také zpříjemnilo 
příznivé počasí, přičemž si děti 
mohly užívat venkovního bazénu. 

Nechyběla ani klasická ranní 

rozcvička, večerní táborák a “stra-
šidelné“ příběhy v podání Mattyho, 
diskotéka a stezka odvahy. 

Velké poděkování patří fi rmě Že-
lezárny Štěpánov s.r.o., která všem 
dětem věnovala sportovní vaky 
s logem našeho tábora a fi rmě Wera 
Werk s.r.o. za fi nanční podporu.

Moc se těšíme na další ročník, 
který se bude konat druhý a třetí tý-
den v červenci 2017.  

Všechny fotky možné shlédnout 
na www.aerobik-je.estranky.cz nebo 
na fb Camp Joy. 

Jitka Exlová

Ohlédnutí za jarní sezónouPodzimní sezóza zahájena
24. 9. náš aerobikový tým zahájil 

sezónu závodů jednotlivců v Chru-
dimi. Přivezly jsme si tři bronzové 
medaile (Nikola Nachtigalová, Jitka 
Hatláková, Anna Hatláková), jedno 
stříbro (Michaela Exlová), páté mís-
to (Nela Fendrychová) a šesté místo 
(Anna Martincová). Karin Vášová, 
Kateřina Zbraňková, Petra Janečko-
vá a Marcela Dědová se probojova-
ly do fi nále. Vše samozřejmě v růz-
ných věkových kategoriích.

8. 10. jsme vyrazily na závody 
jednotlivců do Šumperka. I tady se 
nám vedlo. Jedenkrát zlato (Niko-
la Nachtigalová), jedenkrát stříbro 
(Michaela Exlová), jedenkrát bronz 
(Nela Fendrychová), šesté místo 

aktivity v rámci povinných témat 
z Ministerstva školství a cílů usta-
novených ve Strategickém rámci. 
Účastníky těchto pracovních skupin 
budou především pedagogové z úze-
mí, avšak pokud se chcete zapojit a 

pokusit se ovlivnit směřování vzdě-
lávání na Bystřicku, dveře jsou Vám 
otevřené. 

Zájemci se mohou hlásit na e-mail 
Lenka.Vichova@bystricenp.cz

-PK-

Tím, že je podzim a pro náš tým 
začíná druhá část sezóny, dovolte 
mi podělit se s Vámi o naše úspěchy 
v její první polovině.

Účastnily jsme se několika závo-
dů jednotlivkyň, kde byla děvčata 
úspěšná a již po několikáté se probo-
jovala na pražské fi nále MČR.

Ale pro náš tým bylo jaro ve zna-
mení pódiových skladeb, konkrétně 
“Charlie Chaplin“. S touto skladbou 
děvčata nasbírala mnoho úspěchů. 
Kunštát 4. místo, Mor. Budějovice 
2. místo a 1. místo, Veselí nad Mo-
ravou 3. místo, Tlumačov 2. místo, 
Uherské Hradiště 4. místo, Žďár nad 
Sázavou 3. místo, 

Těmito úspěchy se děvčata probo-
jovala do velkého fi nále mezi TOP 

(Marcela Dědo-
vá). Karin Vášová, 
Anna Martincová, 
Petra Janečková 
a Bára Jarošová 
se probojovaly do 
fi nále. 

Další boj nás 
čeká 15. 10., tak 
nám držte palce. 
Holkám za repre-
zentaci moc děkuji 
a zároveň jim ještě 
jednou moc gratu-
luji.

10 nejlepších. Toto fi nále se kona-
lo v Kongresovém centru ve Zlíně. 
Nádherné místo, sál plný diváků 
a soutěžících vytvořil neskutečnou 
a pro dívky nezapomenutelnou 
atmosféru. Zde si náš tým vybojoval 
celkově 3. místo.

Děvčatům, Nele Fendrychové, 
Lindě Pečínkové, Jitce Hatlákové, 
Anně Hatlákové, Marcele Dědové, 
Kateřině Černé, Nele Brdárové, Gá-
bině Vítkové, Báře Jarošové, Adéle 
Nachtigalové, Sáře Svobodové a Pe-
tře Janečkové, touto cestou moc 
děkuji za svědomitou přípravu, vý-
bornou reprezentaci, rodičům za pří-
zeň a městu Bystřice a fi rmě Wera 
Werk za fi nanční podporu.
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EXKURZE POLSKO 2016 ANEB Z ROŽÍNKY AŽ DO KRAKOVA A ZPĚT
Na programu celodenní exkurze 

žáků 5.-9. třídy z Dolní Rožínky bylo 
putování za krásami bývalého hlavní-
ho města Krakova a solného dolu ve 
Věličce.

Po pětihodinové cestě autobu-
sem nás přivítala příjemně naladěná 
polská průvodkyně, která účastníky 

zájezdu poutavým způsobem sezná-
mila s nejatraktivnějším a nejnavště-
vovanějším městem Polska. A tak 
jsme zjistili, že Krakov je skutečnou 
metropolí se vším všudy. 

Turistickým magnetem Krakova 
je určitě vrch Wawel na levém břehu 
Visly, kde se tyčí impozantní hrad 

Úspěchy mladých hasičů 
SDH Rodkov

V sobotu 10. 9. 2016 se sešli mla-
dí hasiči na posledním kole DHL ve 
Stříteži. Naši si vedli za účasti 29 
družstev velice dobře. Rodkov A 7. 
místo v čase 37,85 a  Rodkov B 10. 
místo v čase 40,76.

V celkovém pořadí všech družstev 
za šest kol se našim povedl vynikají-

Předposlední zářijový den jsme v 
naší škole věnovali projektu Rozvoj 
týmové spolupráce prostřednictvím 
pohybových her.  Sportovali jsme 
celé dopoledne, ale ne možná tak, 
jak by si každý mohl myslet. V prů-
běhu pohybových her jsme se zamě-
řili na spolupráci, ať již ve dvojici, 
nebo v celé skupince. Vyzkoušeli 
jsme si, zda můžeme kamarádům 
důvěřovat, a jak si vlastně umíme či 
neumíme pomáhat. Cvičili jsme se 
švihadly, zkusili jsme provést „sle-
pého“ (zavázané oči) pod točícím 
lanem, podbíhali jsme ho ve dvojici 

i ve skupince. Dále jsme cvičili s pa-
dákem a hráli s ním velmi zajímavé 
kooperativní hry. Jedním ze stano-
višť byly také psychomotorické hry, 
kde jsme si vyzkoušeli, že jeden bez 
druhého opravdu nemůže existovat. 
Závěrem našeho projektu byla spo-
lečně zacvičená „mandala“, kterou 
jsme stvrdili spolupráci a pocit vzá-
jemné sounáležitosti v naší škole. 
Den se nám opravdu vydařil a věří-
me, že nás tyto zážitky a zkušenosti 
zase posunou kupředu.

Jana Horáková, ZŠ Vír

Sportovní den na ZŠ ve Víru

z 10. století a katedrála sv. Stanislava 
a Václava. Lákadlem kopce je i Dra-
čí jeskyně s kovovou sochou draka, 
který chrlí z tlamy oheň. Váže se k ní 
pověst o sedmihlavém drakovi, který 
trápil celé město. Chrabrý král Krak 
draka lstí zabil a založil město Krakov. 
V centru města se rozprostírá Králov-

ský rynek – hlavní náměstí s historic-
kou tržnicí Sukiennice a další skvosty 
polských dějin.

Nedaleko Krakova jsme mohli ob-
divovat unikát pod zemí – solné doly 
Wieliczka, kde byla z důvodu vyso-
kých nákladů těžba kamenné soli 
v roce 1996 ukončena. Sluchátka do 
uší, jedna vrstva oblečení navíc a hurá 
do dolu. A zhluboka dýchat, protože 
mikroklima s vysokým obsahem 
jódu má ozdravné účinky! 3,5 km 
dlouhá trasa byla labyrintem chodeb, 
komor, klenutých síní a šachet. Za 
pozornost stály mýtické i historické 
sochy, kaple či podzemní jezero. Vše 
samozřejmě ze soli – sochy, stěny, 
lustry i podlaha – jak spousta jazýčků 
našich žáků jistě potvrdí.

Na zpáteční cestu jsme vyrazili 
sice unaveni, ale plni zážitků, nových 
dojmů a hlavně se suvenýry v batůž-
cích, které nám znovu a znovu budou 
připomínat jeden příjemně strávený 
zářijový den, během kterého jsme po-
znali zajímavá místa i pamětihodnos-
ti z Krakova a jeho okolí a dozvěděli 
se mnoho z polských dějin i součas-
ného života našich sousedů.

Tak do widzenia, Polsko!

Markéta Tomášková,
ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

cí úspěch v podobě 3. místa Rodkov 
A a 8. místa Rodkov B.

Všem dětem, trenérům a rozhod-
čím patří velký dík za vzornou re-
prezentaci naší obce.

Mnoho zdaru do dalších ročníků 
DHL!

Oto Musil
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Městys Strážek Vás srdečně zve na

Slavnostní znovuotevření 
opravených schodů  ke kostelu 
Sv. Šimona a Judy ve Strážku,

které se koná 
28. 10. 2016 v 16:30 hod. 

Setkání u kina. 
Přijďte s námi odhalit část historie naší obce.

POUZE BEZPEČNĚ!
Kolem procesu výběru lokality 

pro hlubinné úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a vysokoaktivních 
odpadů vznikla v poslední době řada 
fám. Hlavním kritériem pro výběr 
lokality bude vždy bezpečnost a pro-
veditelnost. 

Projekt bezpečného uložení vyhoře-
lého jaderného paliva v hlubinném úlo-
žišti je založen na tzv. multibariérovém 
bezpečnostním konceptu. Jeho základ-
ní bariérou je ukládací obalový soubor 
(kontejner – nikoli sud), další bariérou 
jsou nepropustné jílové materiály (ben-
tonit) a třetí bariérou stabilní horninové 
prostředí cca 500 m pod povrchem 
Země. Za stabilní horninové prostředí 
je v českém konceptu považováno pro-
středí tvořené tzv. krystalinickými hor-
ninami, tj. vyvřelé (granit) a přeměněné 
horniny (migmatit a granulit). 

Kritéria jsou mimořádně náročná a 
velmi podrobně je stanovují například 
předpisy Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost. Z výběru lokality jsou tře-
ba zcela vyloučena krasová území, ob-
lasti termálních pramenů, poddolované 
oblasti, místa se zdroji podzemních vod 
nebo záplavová území. Hodnotí se tedy 
desítky charakteristik jevů v lokalitě, 
které mohou mít vliv na budoucí ja-
derné zařízení. V případě hlubinného 
úložiště totiž analýza musí jít nejen do 
šířky (území příslušného regionu), ale 
zejména do půlkilometrové hloubky.

V současné době SÚRAO pracu-

je se 7 lokalitami, kde probíhá první 
fáze geologických průzkumů. Získaná 
data by měla posloužit jako základ pro 
modelování a bezpečnostní analýzu 
jednotlivých oblastí. Tedy určit, zda pří-
slušný horninový masív je vhodný pro 
umístění hlubinného úložiště a součas-
ně schopný zajistit jeho dlouhodobou 
životnost.

Samotná „tvrdá“ geologická kritéria 
jsou ovšem jen jednou ze součástí ře-
šení. Všestranná analýza musí posoudit 
také technickou proveditelnost, ekono-
mickou náročnost a rovněž socio-eko-
nomické aspekty a v neposlední řadě 
potenciální vlivy na životní prostředí. 
Teprve po pečlivém posouzení všech 
těchto faktorů by měla být v roce 2025 
vybrána fi nální a záložní lokalita pro 
úložiště. 

Vyhořelé jaderné palivo a vysokoak-
tivní odpady již v ČR existují. I kdyby-
chom dnes odstavili všechny reaktory, 
nevyřešený problém s odpady zůstane.  

Není pravdou, že by došlo ke snížení 
počtu posuzovaných lokalit. SÚRAO 
nadále pracuje se všemi sedmi lokali-
tami, s nimiž byla v intenzivním kon-
taktu v posledních letech. Povinností 
SÚRAO je provést u širokého spektra 
lokalit kritické zhodnocení jejich mož-
né vhodnosti na základě stávajících i 
nově získaných dat. A poté pokračovat 
na zúženém počtu lokalit s podrobněj-
šími geologickými průzkumy. Zatím 
nebylo stanoveno žádné pořadí ani pri-
orita lokalit.

Není pravdou, že bychom chtěli pra-
covat jen tam, kde se obce nepřipojily k 
žalobám. Hlavním kritériem je bezpeč-
nost budoucího úložiště. A ta je dána 
především, nikoli výhradně, příslušný-
mi geologickými podmínkami. 

Není pravdou, že výzkumné činnosti 

a navazující geologické průzkumy zna-
menají pro lokalitu rozhodnutí o úloži-
šti. Právě jedině detailní analýza území 
může poskytnout potřebné informace 
o tom, zda daná lokalita může být pro 
úložiště vhodná. 

Jiří Slovák, ředitel SÚRAO

Vstupné: 80,-

5. 11. 2016 od 19.30 hod.
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Máte hendikep a chcete pracovat? Podpoříme vás.
Mít hendikep neznamená být 

odsouzen k tomu pobírat celý život 
jen sociální dávky. To, že má člověk 
nějaké specifi cké potřeby, mu prostě 
nemusí automaticky vystavit pra-
covní stopku. Žijeme v době, kdy se 
zaměstnavatelé snaží vycházet hen-
dikepovaným vstříc.

Pro spoustu lidí se zdravotním po-
stižením je však i tak  obtížné najít 
vhodné pracovní místo, které by 
odpovídalo zdravotnímu stavu a 
pracovním omezení, a zároveň to 
byla práce, ve které uplatní své 
předpoklady a silné stránky. Je ně-
kolik možností, které Vám pomohou 
si to ujasnit:

Pracovní diagnostika – psycho-
log není užitečný jenom pro lidi, kte-

ří mají vztahové nebo osobní problé-
my, protože Vám může pomoct po-
mocí testů odhalit Vaše silné stránky, 
osobnostní charakteristiky, a tím si 
ujasníte, jaká práce za jakých pod-
mínek Vám bude vyhovovat a bu-
dete se v ní cítit dobře – ozvěte se, 
jestli o to máte zájem, v našem týmu 
máme psycholožku, nebo Vám do-
poručíme, na koho se obrátit v místě 
Vašeho bydliště.

Pracovní rehabilitace – Úřad 
práce může zajistit pro osoby se 
zdravotním postižením nebo dlou-
hodobě zhoršeným zdravotním 
stavem různé aktivity, které pomo-
hou ujasnit si vhodnost pro různé 
pozice, naučit se nové dovednosti, 
získat praxi, mít pro první období 
v novém zaměstnání k dispozici asi-

stenta apod., a co navíc, je to zdarma 
a lidé se zdravotním postižením na 
to mají právo – více informací na-
leznete v přiloženém souboru nebo 
se mi ozvěte a probereme to, nebo 
Vám doporučím, na koho se obrátit 
v místě Vašeho bydliště.

Zkouška práce – řada fi rem se 
nebrání tomu, že když máte zájem o 
práci u nich, tak Vám umožní si tu 
práci vyzkoušet, sice bezplatně bez 

mzdy, ale alespoň se Vy i budoucí 
zaměstnavatel ujistíte, že ta práce je 
pro Vás vhodná – důležité je se toho 
nebát a s takovým návrhem fi rmy 
oslovit – i některé fi rmy, se kterými 
spolupracujeme, tuto možnost uvíta-
jí, zkusíte si úkoly z pracovní náplně 
dříve, než se rozhodne o zaměstnání.

Ladislava Blažková
tisková mluvčí Ligy vozíčkářů

DEN CHARITY oslavila Bystřice s úsměvem Nadosah svým Funny Festem 
zakončí koncertovou šňůru 
po charitních nízkoprazích

Sociální rehabilitace v Bystřici n. P.
Službu Sociální rehabilitaci ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pern-

štejnem zajišťuje Bc. Martin Rác sociální pracovník z Ligy vozíčkářů. 
Schůzku lze domluvit skrze email: martin.rac@ligavozic.cz nebo mobilní 
telefon +420 702 023 071. Více informací na www.ligavozic.cz

Obdarovat veřejnost, to je smys-
lem tradiční akce s názvem Den Cha-
rity, která se každoročně koná u pří-
ležitosti svátku patrona a zakladatele 
charitního díla sv. Vincence z Pauly. 
Tentokrát se žďárská Charita roz-
hodla oslovit bystřické obyvatele. 
Aktivity na bystřickém náměstí 
uspořádali ve čtvrtek 22. září 2016 
pracovníci a dobrovolníci několika 
charitních zařízení. Na své si přišli 
milovníci zábavy a dobré hudby. 
Zábavná stanoviště pro děti připra-
vilo Centrum pro rodiče s dětmi 
Kopretina společně s Denním 
stacionářem Rosa a Centrem 
prevence. Brýle, které navozují 
stav po požití alkoholu, představilo 
nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Nadosah. Ti, kteří rádi tvo-
ří, si mohli na sebe připevnit vlast-
noručně vyrobenou placku, nebo se 
pokusit nafouknout obrovskou bub-
linu. Zájemcům o služby Oblastní 
charity byly k dispozici informač-
ní nástěnky a přítomní pracovníci. 
„Naši uživatelé vyrobili v rámci tvo-
řivých dílen dárečky po obyvatele 
Bystřice nad Pernštejnem. Radost 
jsme snad udělali všem, kteří se ve 
čtvrtek odpoledne pohybovali po 
bystřickém náměstí a obdrželi malý 
dárek,“ sděluje nadšeně Veronika 
Dobrovolná, koordinátorka Dne 

Charity.
Nezapomnělo se ani na zpěv a 

tanec. Jako první se po bystřickém 
náměstí rozezněl zpěv uživatelů 
Denního stacionáře Rosa. Násle-
dovalo taneční vystoupení uživa-
telů Nadosahu. Defi nitivní tečku 
odpoledního programu připravilo 
Smyčcové kvarteto ZUŠ pod pe-
dagogickým vedením Lenky Ma-
cháčkové.

„Dny Charity jsou pro nás nejen 
završením letního času, ale také sna-
hou ukázat veřejnosti, jaké služby 
v rámci dané lokality poskytujeme. 
Už před lety jsme se rozhodli, že 
budeme slavit po různých městech 
okresu. Letos přišla řada na Bystři-
ci, za rok je na řadě Velké Meziříčí,“ 
doplňuje Veronika Dobrovolná

A protože je Den Charity oslavou, 
je vhodné také popřát. „Ráda bych 
tímto poděkovala všem kolegům, 
dobrovolníkům a našim příznivcům 
za jejich nasazení a pomoc. Přeji 
všem, aby Den Charity mohli slavit 
nejen jednou v roce, ale aby každý 
den byl pro ně malým svátkem, přeji 
hodně radosti a nadšení,“ vzkazuje 
všem Ing. Jana Zelená, ředitelka 
Oblastní charity Žďár nad Sáza-
vou.

Lenka Šustrová, 
koordinátorka propagacev

Jako třetí pořadatel řady koncertů, 
které letos realizují nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, spadající 
pod Oblastní charitu Žďár nad Sáza-
vou, je na řadě bystřický Nadosah. 
Ten otevře svůj „funnyfestový festi-
val“ široké veřejnosti ve čtvrtek 27. 
října 2016 od 16.00 do 21.00 hodin 
v Kulturním domě v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Návštěvníky čeká skvělý pro-
gram v podobě hudby, zážitků a 
zajímavých nápadů. „Přijďte s námi 
povyrůst a nachytat novou mízu na 
vyčerpávající zimní období. Pojď-
me společně najít svoji cestu a zažít 
neopakovatelný zážitek ze spojení 
všech lidí dobré vůle,“ vzkazuje 
všem Anna 
Novotná, DiS., 
vedoucí Nado-
sahu.

Pořadate lé 
srdečně zvou 
na vystoupení 
talentovaných 
kapel z okolí 
Bystřice nad 
Pernštejnem. 
Návštěvníci se 
mohou těšit na 
kapely POW, 
Magua a bys-
třický Baby-
løn.  Na své si 
přijdou také ti, 
kteří mají rádi 
charizmatic-
ké písničkáře. 
Účast přislíbil 
i Pavel Špirka, 
mladý kytari-
sta, zpěvák a 
skladatel, vítěz 
mezinárodní 
soutěže pro 
mladé talenty 
v Trutnově.

Během festi-
valu bude pro-

bíhat bohatý doprovodný program 
v podobě ohnivé show, soutěže ve 
stolním fotbálku o hodnotné ceny. 
Také bude možné se zvěčnit ve foto 
koutku, zažonglovat si v žonglérské 
dílně a vyrobit si vlastní připínací 
placku. Pracovníci si nejen pro malé 
návštěvníky připravili atrakci v po-
době malování na obličej. 

„Funny Fest měl svou premiéru již 
v srpnu ve Velkém Meziříčí, poté pu-
toval do Žďáru nad Sázavou a nyní 
je na řadě Bystřice nad Pernštejnem. 
Pojďte s námi potvrdit pravidlo, že to 
nejlepší je na konec,“ vyzývá nadše-
ně Anna Novotná.

 pracovníci NZDM Nadosah
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• výroba a montáž 
 - kuchyňských linek
 - vestavěných skříní
 - kancelářského 
   a atypického nábytku
• odborná konzultace
• dodání elektrospotřebičů
• PC návrh 
• do konce listopadu 
 sleva na montáž 20%

STLOUKAL Interiér

 Kontakt: Karel Stloukal • tel: 606 877 993 
 stloukal.interier@seznam.cz • www.interier-stloukal.cz

STLOUKAL STLOUKAL InteriérInteriér

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 
Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

Německý 7-komorový 
profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti
Uw až 0,76 W/(m2K)

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 520 855
mobil: 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz
Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

 

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

KOUPÍM byt v Bystřici nebo blízkém okolí. Děkuji. T: 606 158 288
 KOUPÍM RD/CHALUPA k celor. bydlení T: 737 309 875.

PŘIJMU mladou samostatnou servírku (i brigádně) do pohostinství 
v Rovečném. Tel.: 606 923 542.

PRONÁJEM kanceláře v rodinném domě s vlastním vchodem. 
Slunná kancelář s kuchyňským koutem, samostatné WC. Prostorné 
parkování. Rovinky, Bystřice n. P. Tel.: 777 820 094.
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